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RESUMO

BENETTI, Kelly Cristina. Avaliação de desempenho: um estudo de caso no Centro
Oftalmológico de Diagnose e Terapêutica. 110 p. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação
em Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2005.

A fen-amenta de avaliação de desempenho por competências é de grande utilidade para as
empresas que aplicam ou pretendem aplicar a gestão de pessoas por competências. Este é o caso
do Centro Oftalmológico de Diagnose e Terapêutica, que tem focado esforços no
desenvolvimento de seus colaboradores e vê neste trabalho uma possibilidade de sistematizar e
clarear a progressão das pessoas nos cargos, bem como uma base para a formulação de um plano
de desenvolvimento de pessoas. 0 CODT é uma empresa de serviços na área da saúde, onde para
manter os padrões altos de qualidade exigidos pelo mercado, é necessário ter no seu quadro
funcional pessoas altamente qualificadas e trabalhando por um objetivo comum. Com base neste
contexto foi definido o objetivo geral deste trabalho que foi desenvolver e aplicar o método de
Avaliação de Desempenho por competências no CODT. Quanto a metodologia aplicada o estudo
caracterizou-se quanto aos fins como: qualitativa, descritiva e aplicada. A pesquisa em questão
foi descrita de caráter qualitativo, na medida que se propôs a modificar uma condição
insatisfatória em relação à gestão de pessoas, mais especificamente a ferramenta de avaliação de
desempenho não implantada sistematicamente até então, através do estudo aprofundado sobre o
assunto e sobre a organização, não utilizando a manipulação de variáveis numéricas. Foi
descritiva e aplicada e tem, portanto, finalidade prática. Em relação à classificação quanto aos
meios propõe-se: documental, bibliográfica e estudo de caso. A análise de dados foi feita através
do estabelecimento de relações entre a análise documental, as informações obtidas nas entrevistas
e a observação da pesquisadora, correlacionando estas relações com a teoria. Pôde-se perceber
que a atual gestão vê os recursos humanos como peça chave da manutenção da qualidade, e deve
estar diretamente vinculada à estratégia empresarial. Até então esta função era extremamente
burocrática e operacional. Constatou-se que é uma ferramenta que pode ser utilizada para fins de
encarreiramento e promoção, bem como para a criação de um Plano de Desenvolvimento de
Pessoas e o mapeamento das competências realizado pode ser utilizado para a aplicação de outras
ferramentas da Gestão por Competências. Conclui-se que o Medidor de Competências,
construido através do Inventário Comportamental para Mapeamento de Competências pode ser
utilizado para todos os colaboradores da empresa, considerando-se o Nível de Competência da
Função. Por fim, observa-se que com o detalhamento das metodologias de avaliação e da
aplicação, tem-se subsídios para que esta ferramenta seja implantada integralmente no CODT.

Palavras chaves: Avaliação de desempenho. Gestão por competências. Gestão de pessoas.

ABSTRACT

BENETTI, Kelly Cristina. Performance evaluation: a case study in the Centro Oftalmológico
de Diagnose e Terapêutica. 110 p. Graduation in Administration. Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2005.

The performance evaluation by competences tool is very useful for enterprises that apply or
intent to apply a people management by competences. This is the case of the Centro
Oftalmológico de Diagnose e Terapêutica, that has the focus on the development of their
employees and that sees this study as a possibility of systematize and clear up the progression of
the people in the charges, as a base for the formulation of a people development plan. The CODT
is a service enterprise in the health área, that to keep the high pattern of quality required by the
market, it must have employees highly qualified and working for the same objective. With this
context was definied the general objective of this study that was to develop and apply the
performance evaluation by competences method in the CODT. About the applied methodology,
the study was characterized about to the ends as a research: qualitative, descriptive and applied
theoretician. The research in question was described as qualitative because it intends to change na
unsatifactory condition related to the people management, specificaly the performance evaluation
tool that wasn't applied untill then, through the deep study about the subject and about the
organization, not using numerical variables. It was descriptive and applied theoretician and then,
it has a practical intent. In relation to the classification about the ways it was considered:
documentary, bibliographical research and study of case. The data analisis was made through the
stablished relations among the documentary analisis, the information got in the interviews and the
participant observation, relating all this with the theory. It could be noticed that the actual gestion
sees the human resources as a key forthe maintenance of the quality, and it must be directly
related to the organizational strategy. Until! then this function was seen as an extremelly
burocratical na operational task. It was confirmes that it is a tool that can be used for promotion
and encareerrnent, as well as for a creation of a people development plan and the charting of the
competences done can be used for the application of another conpetences management tools. It
can be concluded that the Competence Measuring, built through the Behavior Inventary of
Competences charting can be used for all the employees, consedeering the Function Competence
Level. Therefore, it can be observed that with the detailing og the evaluation and aplication
methodology, it has a base to introduce integrally this tool at CODT.
Key word: Performance evaluation. Competence management. People management.
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1 INTRODUÇÃO

A ciência, de acordo com Koche (1997), é um processo de investigação que busca
sistematizar conhecimentos, e para atingir esse objetivo faz-se necessária a preparação de um
planejamento traçando um curso flexível de ação, que deve ser seguido.
Este trabalho visa sistematizar conhecimentos, desenvolvendo um plano para a aplicação
da ferramenta de avaliação de desempenho por competências no Centro Oftalmológico de
Diagnose e Terapêutica que atua em Florianópolis, Santa Catarina, denominado, para fins deste
trabalho, CODT.
Em seguida, sera contextualizado o tema e estabelecido os objetivos e justificativa do
trabalho.

1.1 Contextualização do tema e problema de pesquisa

Diante da imprevisibilidade e competitividade do ambiente no qual as organizações estão
inseridas, o principal diferencial a ser conquistado é a gestão eficaz e eficiente das pessoas que a
compõe. Existe uma relação muito forte entre a organização e as pessoas que Chiavenato (1999)
define como uma relação de dependência mútua, na qual existem benefícios recíprocos.
As empresas buscam não mais produzir com odities, mas agregar valor aos produtos. Esse
conceito é aplicado por Oliveira (2004) A gestão de pessoas, destacando que acrescentar valor ao
ser humano é uma decisão de desenvolvimento de potencial e assegurar a liberação da capacidade
criativa. Partindo do principio de que nenhuma organização ou sistema operacional existe ou
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funciona sem a pessoa humana, o autor afirma que as organizações bem-sucedidas têm de dedicar
As pessoas, mais do que nunca, atenção criteriosa, realista e respeitosa.
Logo, a razão da existência de qualquer organização são as pessoas. A organização
trabalha para elas, por elas e através delas. E para que a organização funcione, as pessoas
necessitam estar alinhadas a um objetivo comum, o que ocorre através da gestão de pessoas.
A Gestão de Pessoas nas organizações é a função que permite a colaboração eficaz das
pessoas para alcançar os objetivos organizacionais e individuais (CHIAVENATO, 1999).
Para o alcance desses objetivos, a avaliação é essencial. Na Gestão de Pessoas, de acordo
com Chiavenato (1999, p. 189), a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do
desempenho de cada pessoa em função das atividades que ela desempenha, das metas e
resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento.

A avaliação de desempenho humano nas empresas constitui-se uma ferramenta de
estimativa de aproveitamento do potencial individual das pessoas no trabalho e, por isso, do
potencial humano de toda a organização (RABAGLIO, 2004).
A importância da administração de desempenho refere-se principalmente, segundo
Shigunov Neto (2000), ao fato de poder diagnosticar, através de ferramentas especificas, o
desempenho dos colaboradores em determinado período de tempo, e essas ferramentas tem

estreita relação com todas as demais funções de recursos humanos.
Para Oliveira (2004), a avaliação de desempenho não promove apenas o desenvolvimento
do avaliado, mas, também, do avaliador, propiciando um exercício permanente de comunicação
entre ambos.
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No entanto, nem sempre esta avaliação é feita de maneira estruturada e sistemática.
Lucena (1995) aponta que mesmo que a organização não disponha de um sistema formal de
Avaliação de Desempenho, esta 6 inerente à administração do negócio.
As organizações apresentam competências que as distinguem das outras, dentro de seu
modelo de gestão. Para Dutra (2001) há uma relação intima entre as competências
organizacionais e individuais, portanto, as competências individuais devem ser estabelecidas de
maneira vinculada à reflexão das competências organizacionais, já que elas são influenciadas
mutuamente. Nesta base está a avaliação de desempenho por competências, onde acontece a
confrontação entre as competências organizacionais e individuais, para avaliar se são compatíveis
ou não.
0 Centro Oftalmológico de Diagnose e Terapêutica (CODT), com o intuito de avaliar esta
compatibilidade, tem focado esforços no desenvolvimento de seus colaboradores. Há pouco
tempo, criou seu Plano de Cargos e Salários, e como critério de encarreiramento, deseja utilizar a
ferramenta de avaliação de desempenho por competências.
O CODT disponibiliza

h comunidade médica catarinense avançada tecnologia

diagnóstica, terapêutica e cirúrgica, com foco na saúde e acuidade visual dos pacientes. Possui
vinte e quatro colaboradores, e o quadro societário 6 formado por vinte e cinco médicos. 0
objetivo do CODT não é a realização de consultas, mas executar as mais complexas técnicas de
investigação e tratamento, de acordo com rígidos padrões de qualidade.
Para que isso aconteça 6 necessário ter no seu quadro funcional pessoas altamente
qualificadas e trabalhando por um objetivo comum, para manter esses padrões de qualidade
exigidos.
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Com base neste contexto, apresenta-se o problema de pesquisa do presente trabalho de
conclusão de curso:

Como aplicar a ferramenta Avaliação de Desempenho por competências no CODT?

1.2 Objetivos

Com o intuito de responder o problema de pesquisa, foram delimitados os objetivos a
seguir.

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver e aplicar o método de Avaliação de Desempenho por competências no

Centro Oftalmológico de Diagnose e Terapêutica - CODT.

1.2.2 Objetivos específicos

Complementando o objetivo geral do trabalho, propuseram-se os seguintes objetivos
específicos:
a) identificar as práticas de recursos humanos existentes na empresa;
b) relacionar a aplicação do método de Avaliação de Desempenho por competências com

as práticas de recursos humanos identificadas;

S

c) desenvolver um instrumento de avaliação aplicável aos diversos níveis hierárquicos da
organização;

d) estruturar a implantação do método na empresa.

1.3 Justificativa

Castro (apud MATTAR, 2005) determina alguns critérios que devem ser atendidos na
escolha do tema do trabalho. Esses critérios são: importância, originalidade e viabilidade.
Rudio (apud DESLADES, 2002) acrescenta algumas indagações que devem ser feitas na
formulação do problema, quanto à originalidade e relevância deste (importância), se é adequado

para o autor, e se o mesmo tell possibilidade para tal investigação (viabilidade).
A importância do trabalho está estritamente ligada com sua relevância para a comunidade
com questões teóricas que devem ter seus estudos continuados, alem de temas novos que possam
vir a interessar ou afetar muita gente (MATTAR, 2005).

Esse trabalho contribui para o

aprofundamento de um tema muito discutido no mundo organizacional que é a ferramenta de
avaliação de desempenho e para observação da aplicação da gestão de pessoas por competências

em uma organização de pequeno porte.
Quanto à importância do trabalho para a empresa, Lucena (1995) coloca que a
sistematização da avaliação de desempenho visa dotar a empresa de uma ferramenta gerencial ou
de um processo mais bem estruturado para conduzir de forma mais eficaz a gestão do
desempenho na busca da motivação, da qualidade, da produtividade e de resultados positivos de
trabalho. A administração do CODT vê neste trabalho uma possibilidade de sistematizar e clarear
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a progressão das pessoas nos cargos, bem como uma base para a formulação de um plano de
desenvolvimento de pessoas. 0 trabalho também desenvolve uma interface entre a teoria e a
prática organizacional, imprescindível para a formação acadêmica do autor.

Em relação ao critério originalidade, considera-se original o tema cujos resultados têm um
potencial de surpreender. Apesar de ser este um tema amplamente explorado na academia, a

empresa estudada não utilizava a ferramenta de avaliação de desempenho de forma sistematizada,
sendo que o desenvolvimento deste trabalho serviu de base de apoio para a implementação de

uma política salarial efetiva e estruturada, que incentive o desenvolvimento das pessoas.
A viabilidade de um projeto está ligada com diversos fatores de acordo corn Mattar
(2005), entre eles: prazo, recursos financeiros, a competência do autor, a disponibilidade

potencial de informações e o estado de teorização a esse respeito. Para Cervo e Bervian (2002),
esses fatores são: capacidade e formação do pesquisador em estar realizando tal trabalho; o tempo
e os recursos financeiros imprescindíveis e; deve-se levar em conta o material bibliográfico
necessário e disponível para uma boa realização do trabalho.

Para a consecução deste trabalho, a autora apresenta experiência em outras pesquisas na
área de gestão de pessoas obtida no decorrer da realização de um Plano de Cargos e Salários e

pesquisa salarial para o CODT, além da capacitação com respaldo no estado da teorização através
da orientação dos professores, da administradora da empresa e do referencial teórico. A
viabilização do projeto contou ainda com o prazo suficiente para sua realização e os recursos
financeiros despendidos necessários não foram empecilhos, sendo operacionalmente viáveis e em

sua maioria disponibilizados pela empresa. Finalmente, as informações necessárias foram obtidas
através de dados primários, entrevistas com os colaboradores da empresa, além de se contar com
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a bibliografia vasta em relação A gestão de pessoas, gestão por competências e avaliação de
desempenho.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Tomanik (1994), esta etapa pretendeu aprofundar os conhecimentos teóricos
sobre o tema, tomar conhecimento, com detalhes, das várias posições existentes sobre o mesmo,
levantar os pontos de concordância e discordância das várias posições, confrontando as
colocações de vários autores entre si, com as próprias conclusões do pesquisador, estabelecendo,
dessa maneira, a base teórica para realização do trabalho.
Esta base teórica compreende os temas: mudanças organizacionais e gestão de pessoas,
avaliação de desempenho, gestão por competências e avaliação de desempenho por
competências.

2.1 Mudanças organizacionais e gestão de pessoas

Comparando-se as empresas atuais àquelas do inicio da industrialização, nota-se que
certamente o mundo organizacional mudou muito. Nesta época, Coopers e Lybrand (1996)
colocam que as pessoas eram vistas como peças substituiveis de uma máquina, e as soluções
combinavam a rígida supervisão com sistemas de remuneração por peps.
A mudança organizacional, neste período era vista como um "mal necessário", e refletia
uma visão de mundo para o qual o controle era a função mais importante, o sucesso era
assegurado pela capacidade de reproduzir rotinas e procedimentos, e a inovação deveria ser
temida e afastada porque trazia consigo a fragmentação da ordem vigente (FISCHER, 2002).
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Essa visão imperou durante vários anos nas organizações. O quadro I apresenta algumas
das características dessa evolução, onde a tendência declinante corresponde aos aspectos que
caracterizavam a era industrial, e a tendência ascendente,

a era do conhecimento, aos dias atuais,

conforme melhor visualização a seguir:
Tendência declinante

Caracteristicas do

•

reprodutibilidade

•

rigidez

•
•
•

divisão de tarefas
formação previaa
liderança autoritária

Tendência ascendente

• criatividade
• flexibilidade
• interfaces nebulosas,
redundâncias e
multiespecialização

• aprendizado continuo
•

hierarquia vertical, rede

Estruturas

•

matricial
centralização

organizacionais

•

perenidade

•

aglutinação de funções

•
•

foco no capital
teorias quantitativas
distânciaa capital trabalho

Caracteristicas da
gestão empresarial

•

• liderança interacional
• redução de níveis
hierárquicos
• descentralização e autonomia
• instabilidade como fator de
evolução
• terceirizaç do

• foco nos recursos humanos
• foco na gestão da informação
• visão comum, identidade e
valores compartilhados

• colaboração, participação
Quadro 1 - Tendências declinantes e ascendentes
Fonte: Coopers e Lybrand (1996, p. 29)

As tarefas rotineiras e a especialização em uma única tarefa estão cedendo espaço para a
flexibilidade e multifuncionalidade. As organizações estão dando maior autonomia para as
pessoas, com formação e capacidade para assumir responsabilidades e focando em seu negócio.

Para isso, o qualitativo vem superando o quantitativo, o foco está em desenvolver competências
organizacionais para desenvolver as pessoas e aumentar sua identificação com o negócio. Essas
mudanças são necessárias para que a empresa sobreviva no ambiente onde está inserida.
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Ferreira, Reis e Pereira (2002) afirmam que independentemente do grau de

transformações envolvidas, dois elementos são constantes: contextualização e mudanças. A
contextualização está relacionada ao conceito de que um paradigma de gestão perde seu sentido
se considerado fora da realidade em que surgiu. Outra constante é a necessidade de mudanyas,
sejam elas inovadoras ou adaptativas. Diante das pressões provocadas por mudanças, os autores

afirmam que as empresas podem reagir de maneira construtiva ou resistir As mudanças. Para
resolver essa situação, o primeiro passo e encontrar meios de motivar uma mudança radical na
atitude das pessoas, incentivá-las a encarar a mudança como um desafio.
Segundo Lacombe e Heilborn (2003), em qualquer tipo de atividade humana, as pessoas
tendem a fazer aquilo que sabem e não o que seria preciso que elas fizessem. Os autores afirmam
ainda que para mudar é preciso ousar e correr riscos e que a criatividade e as mudanças podem
ser incentivadas por meio de atitudes da alta direção da organização, no sentido de desenvolver

aceitação As mudanças, encorajar novas ideias, permitir interação, tolerar o fracasso, mostrar
reconhecimento, entre outras.
0 fundamental é considerar a organização como um todo formado por sistemas
interdependentes e interagentes onde as pessoas são os executores de mudanças. Neste contexto a

administração de recursos humanos teve de mudar seu foco de atuação para adaptar-se aos novos
paradigmas organizacionais. De acordo com Girardi (2002), a Area de recursos humanos precisa
repensar suas práticas, não perder mais tempo com as técnicas ou formas. Deve discutir caminhos
maduros de aprendizado, entender intelectualmente o conflito capital x trabalho, dentro de uma

dimensão ampla e qualitativa, e dar respostas a este conflito, a fim de dotar a empresa de uma
força de trabalho competente, motivada e integrada à filosofia e cultura da empresa.
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Para Oliveira (2004), as relações capital x trabalho não podem mais se dar a despeito do
atraso generalizado de empresas que não conseguem sobreviver sem a exploração do trabalhador,
nem depender de um movimento sindical acuado no espaço de um mediocre radicalismo.
Girardi (2002) afirma ainda que a adaptação implica uma profunda alteração nos valores,
ideologias, crenças, convicções e práticas, passando de metodológica e burocrática para ênfase na
pesquisa, maior flexibilidade, mudança de abordagem, novos parâmetros de avaliação, concepção

do sistema social aberto e de um novo estilo de gestão.
A evolução da administração de recursos humanos para uma efetiva gestão de pessoas
depende muito da maturidade da liderança dos gestores e da equipe. Lacombe e Heilbom (2003)
colocam que cabe a cada gestor da empresa a administração dos recursos humanos, e posicionam
a equipe de recursos humanos como orientadores e "educadores" desses gestores para que eles,
por sua vez, atuem como educadores de suas respectivas equipes.

2.1.1 A gestão de pessoas na atualidade

A administração de recursos humanos não se restringe aos limites do organograma. De
acordo com Oliveira (2004), é dever e parte integrante das funções gerenciais de toda a empresa,
principalmente dos lideres.
Chiavenato (1999) posiciona as pessoas como principal ativo da empresa. Contesta-se tal
afirmação no sentido que as pessoas são a empresa e não pertencem a ela. Oliveira (2004) vai de
encontro à posição de Chiavenato quando expõe que ninguém é peça de engrenagem, todos são

pessoas que vão acionar engrenagens, que vão criar ou utilizar os instrumentos, em busca dos
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resultados que a missão da empresa impõe. são pessoas dinâmicas, sensíveis, frágeis, fortes,
mutáveis, inteligentes. Lucena (1995) complementa essa última afirmação ao proferir que é a
força de trabalho que deverá estar apta a promover as mudanças no ambiente organizacional, o
que requer esforço permanente de readaptação e de assimilação de novos conhecimentos.
Lucena (1991) destaca ainda a incontestável importância do recurso humano nas
organizações sendo que estas têm sua origem, essencialmente, nas pessoas, o trabalho é
processado por pessoas e o produto deste trabalho destina-se as pessoas.
Unindo as considerações dos autores, conclui-se que a empresa é um grupo de pessoas,
que fazem com que o trabalho aconteça e são agentes de mudança. Por grupo entende-se conjunto
de pessoas com um objetivo comum (LACOMBE; HEILBORN, 2003). Incluindo o conceito de
sinergia, que segundo Lacombe e Heilborn (2003) é o acréscimo obtido no resultado pela
utilização combinada de duas ou mais partes de um todo em relação à soma dos resultados
obtidos individualmente.
Constrói-se, então, o conceito de gestão de pessoas a ser aplicado neste trabalho:
a função administrativa devotada a convergir os objetivos das pessoas a um objetivo
comum, criando sinergia, através dos processos propostos por Chiavenato (1999). Esses
processos são:
a) agregar pessoas: processos utilizados para incluir novas pessoas na empresa;
b)

aplicar pessoas: processos utilizados para desenhar as atividades a serem

desempenhadas pelas pessoas na empresa, orientar e acompanhar seu desempenho;
c)

recompensar pessoas: processos utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer as

suas necessidades individuais mais elevadas;
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d)

desenvolver pessoas: processos utilizados para capacitar

e incrementar o

desenvolvimento profissional e pessoal;
e) manter pessoas: processos utilizados para criar condições ambientais e psicológicas
satisfatórias para as atividades das pessoas; e
f) monitorar pessoas: processos utilizados para acompanhar e controlar as atividades das
pessoas e verificar resultados.
Todos esses processos estão interligados e relacionados entre si, como mostra a figura 1 a
seguir:

Gestão de
Pessoas

Processos
de
Agregar
Pessoas

• Recrutamento

• Seleção

Processos
de
Aplicar
Pessoas

• Desenhos de
cargos

• Avaliação de
Desempenho

Processos
de
Recompensar
Pessoas

• Remuneração
• Benefícios e
serviços

Processos
de
Desenvolver
Pessoas

Processos
de
Man ter
Pessoas

• Treinamento
• Mudanças
• Comunicações

• Disciplina
• Higiene,
Segurança c
Qualidade de
Vida

Processos
de
Monitorar
Pessoas

• Banco de
dados

• Sistemas de
Informações
Gerencia is

• Relações com
gindicatng

Figura 1 - Os seis processos de gestão de pessoas
Fonte: Chiavenato (1999, p. 12).

As pessoas são agregadas à organização para ocupar determinados cargos, desde que
correspondam aos critérios estabelecidos no desenho do cargo, e ao desempenho que se espera
delas. As organizações são órgãos de transformação de energia, na opinião de Oliveira (2004), e
retiram idéias, decisões e trabalho do talento e da saúde das pessoas. As pessoas são
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recompensadas por isso através de remuneração direta ou indireta. Segundo Coopers e Lybrand
(1996) a remuneração estratégica é um catalisador para a convergência de energias na
organização. Como outra contrapartida está o desenvolvimento das pessoas, profissional e
pessoal, através de treinamentos, convivência em grupo. A organização também cria um
ambiente propicio para este desenvolvimento, para manter as pessoas na organização, bem como
sistemas para avaliação de resultados e necessidades para que se renove o ciclo, agregando
pessoas para suprir essas necessidades.
As empresas atuais trabalham a pessoa como um todo, e a gestão de forma integrada, na
visão de Dutra (2004). Para o autor, a ausência de uma linha conceitual clara para orientar a
construção de processos de gestão impede que os princípios e as políticas de gestão de pessoas
estejam articulados e coerentes entre si, e muito menos com as estratégias empresariais.
Para aplicar e desempenhar a gestão de pessoas de maneira estratégica, integrada e
efetiva, as empresas utilizam diversas ferramentas. Entre estas ferramentas está a avaliação de
desempenho.

2.2 Avaliação de desempenho

Diante deste contexto de competitividade onde as empresas estão inseridas, o foco é o
resultado. Para Lucena (1995), o grande desafio esta em desenvolver a qualificação e o potencial
das pessoas para obter em contrapartida alto desempenho, aceitação de maiores responsabilidades
e comprometimento com os resultados desejados. Portanto, a preocupação permanente com o
desempenho humano e como torrid-10 mais eficaz na obtenção de resultados é o ponto de atenção
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máxima para o aumento da produtividade, inspirado na percepção e no reconhecimento do

desempenho humano como fator impulsionador do sucesso da empresa.
Então, ainda na visão de Lucena (1995), o processo de avaliação de desempenho deve

estar integrado ao dimensionamento das expectativas do negócio, onde a gestão do desempenho
confunde-se com a própria gestão do negócio, h. medida que as ações são canalizadas para a
obtenção de resultados. Sendo assim, portanto, impossível separar as duas coordenadas.

Assim, o alcance dos objetivos, segundo a autora, nada mais é do que o conjunto de
contribuições dos colaboradores, refletindo a competência humana no uso eficiente e eficaz dos

seus talentos e dos recursos que compõe a estrutura produtiva da empresa.

2.2.1 Conceitos de avaliação de desempenho

Para Chiavenato (1999), a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do
desempenho de cada pessoa em função das atividades que ela desempenha, das metas e

resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento.
Complementando esta visão, Certo (apild CHIAVENATO, 1999) considera que avaliação
de desempenho é o processo de rever a atividade produtiva passada para avaliar a contribuição
que os indivíduos fizeram para o alcance dos objetivos do sistema administrativo.
Pontes (2002) segue a mesma linha de pensamento, para quem a avaliação do

desempenho é um método que visa, continuamente, a estabelecer um contrato com os
colaboradores no que se refere aos resultados esperados pela organização, acompanhar os
desafios propostos, corrigindo os rumos, quando necessário, e avaliar os resultados conseguidos.
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JA Stoffel (1997) trata da administração do desempenho como uma metodologia gerencial
que visa promover o atingimento das metas organizacionais e o desenvolvimento dos recursos
humanos, através de um processo participativo, dinâmico, continuo e sistematizado de
planejamento, acompanhamento, avaliação e melhoria do desempenho.
Todos os conceitos acima consideram o desempenho das pessoas nos respectivos cargos
que ocupam.
Reunindo e combinando estes conceitos constrói-se outro conceito a ser utilizado neste
trabalho. Portanto:
Avaliação de desempenho é a apreciação, através de uma metodologia sistematizada, do
desempenho humano em seu cargo atual com base em metas e objetivos claros, definidos
conjuntamente, com vistas ao desenvolvimento das pessoas.
Alguns fatores afetam esse desempenho como mostra Chiavenato (2001) na figura 2, que
segue:

Habilidades
da pessoa

Valor das
recompensas

•

Esforço individual

Percepção de que as
recompensas
dependem do esforço

Desempenho
no cargo

Percepção
de
papel

Figura 2 - Fatores que afetam o desempenho no cargo.
Fonte: Chiavenato (2001, p. 107).
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0 valor percebido das recompensas e a percepção de que essas recompensas dependem do
esforço, influenciam o esforço individual, que juntamente com as habilidades da pessoa (que
podem ter seu desenvolvimento incentivado pela organização) e a percepção que ela tern do seu
papel na organização (que depende da imagem transmitida pela organização e da visão do próprio
indivíduo) vão resultar no seu desempenho no cargo. Portanto, esse desempenho depende em
parte do indivíduo, mas também da organização, que tem responsabilidade sobre este
desempenho.
Dessa forma, de acordo com Stoffel (1997), a avaliação de desempenho atende As
necessidades da empresa, enquanto orienta os esforços dos colaboradores para

o alcance das

metas e objetivos organizacionais, dos gerentes, por integrar a gerência do trabalho e das pessoas,
e dos colaboradores, pois propicia um melhor acompanhamento e aproveitamento de suas
potencialidades.

2.2.2 Objetivos da avaliação de desempenho

Na condição de ferramenta administrativa, a avaliação de desempenho está inserida no
processo de planejamento da organização e fornece informações úteis a todos os demais
processos de gestão de pessoas.
0 sucesso ou fracasso de um programa de avaliação de desempenho depende, conforme
Bohlander, Snell e Sherman (2003), da filosofia que o fundamenta, de suas conexões com as
metas de negócio da empresa, das atitudes e habilidades dos responsáveis por implementá-lo.
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Em consonância, para Lacombe e Heilbom (2003), um bom programa deve ser confiável

e válido, ou seja, baseado em resultados obtidos, relacionado

a

sua relevância para o trabalho,

padronizado a ponto de permitir comparações e pratico, simples de ser executado.
A avaliação se destina a avaliar o desempenho das pessoas para subsidiar decisões
administrativas ou o potencial e as qualificações das pessoas para tomar decisões sobre as demais

funções da gestão de pessoas como promoções, treinamentos, demissões, reposicionamento e
encarreiramento (LACOMBE; HEILBORN, 2003).
No mesmo sentido, Stoffel (1997) sintetiza os objetivos gerais da avaliação de
desempenho em possibilitar

o atingimento das metas organizacionais

e promover o

desenvolvimento das pessoas.
De acordo com Lacombe e Heilbom (2003), existem duas finalidades principais para a
avaliação,: melhorar o desempenho da pessoa na posição atual e proporcionar informações ao
pessoal da administração superior sobre o aproveitamento e o encarreiramento dessa pessoa.
Ambas devem estar claras para os avaliados no momento da avaliação. A primeira diz respeito a
desenvolver a pessoa para desempenhar cada vez melhor as atividades correspondentes ao cargo
que ela ocupa. A segunda está relacionada a identificar que outras capacidades a pessoa possui e
que outro cargo ela poderia ocupar com desempenho tão bom quanto ou até melhor que o atual.
No entendimento de Pontes (2002), visa, alem de estabelecer os resultados a serem
buscados pelos colaboradores, a acompanhar o processo de trabalho e fornecer feedback.
Bohlander, Snell e Sherman (2003) reúnem em seu posicionamento as considerações dos
demais autores quando agrupam os objetivos da avaliação em: objetivos administrativos e de
desenvolvimento. Os objetivos administrativos relacionam-se

a

avaliação como insumo para

todas as atividades de recursos humanos vinculadas ao aproveitamento e encarreiramento das
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pessoas. Para os objetivos de desenvolvimento, a avaliação fornece o feedback para discussão dos
pontos fortes e fracos do colaborador e aprimoramento de seu desempenho.
Os resultados da avaliação são úteis para a empresa, no sentido de estabelecer um plano
de desenvolvimento para o colaborador focado em sua real necessidade, além de proporcionar
uma base de critérios claros e objetivos para o encarreiramento e promoção, tornando estes
processos menos subjetivos. Para o próprio avaliado o feedback pode ser de grande valia, pois
quando tem claros seus pontos fortes e fracos pode buscar o autodesenvolvimento e crescimento
profissional de acordo com os seus objetivos.

2.2.3 0 processo de avaliação de desempenho

Os autores apresentam diversos modelos representando o processo de avaliação de
desempenho.
0 modelo de Pontes (2002) tem inicio no planejamento estratégico organizacional,
vincula-se aos objetivos da unidade, combinação dos resultados esperados entre a organização e
seus colaboradores, posteriormente o acompanhamento dos resultados e então a avaliação final.
Este modelo está representado na figura 3, a seguir:
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Planejamento Estratégico

Objetivos da Unidade

Contrato de Objetivos, Indicadores e Padrões de Desempenho

Acompanhamento dos Resultados

Avaliação Final

Figura 3 - Ciclo avaliação de desempenho.
Fonte: Pontes (2002, p. 24)

O modelo de Stoffel (1997) é composto por três etapas, uma de planejamento do
desempenho, outra de acompanhamento e uma última de avaliação, inseridas num contexto de
melhorias constante. Todas as etapas têm igual importância para o processo, como mostra a
figura 4 em seguida:

34

Figura 4 - Ciclo da administração do desempenho.
Fonte: adaptado de Stoffel (1997, P. 28)

0 planejamento do desempenho compreende as metas estabelecidas no planejamento
empresarial, traduzidas ao nível de competência de cada colaborador, sejam estas de curto, médio
ou longo prazo. 0 acompanhamento do desempenho é o ato de dar suporte ao desempenho de
seus colaboradores, estabelecendo uma relação de ajuda e de desenvolvimento, onde são
revisadas as metas e respectivos indicadores e feitos os ajustes necessários, identificados os

desvios, avaliadas as metas já atingidas e estabelecidas novas metas para o período. E por fim a
avaliação, etapa que fecha o ciclo, na qual é feita a avaliação dos resultados obtidos em cada
meta.
A metodologia de Lucena (1995) abrange cinco fases: negociação do desempenho, análise
da capacitação profissional, acompanhamento do desempenho, avaliação do desempenho e
comprometimento. Cada fase gera ações que delimitam o seu campo de atuação prática e
promove sua continuidade e interação com a fase imediatamente seguinte, como especificado na
figura 5 que segue:
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5. Comprometimento
4. Avaliação do
Desempenho

3. Acompanhamento
do Desempenho
2. Análise da Capacidade
Profissional
1. Negociação
do desempenho

I. Atribuições
• 0 que fazer
• Porque
• Quando

• Recursos

2. Capacitação
• Curso

• Orientação
• Treinamento no
trabalho
• Aconselhamento

3. Registros
• Reuniões com o
empregado
• Resultados do

trabalho
• Reconhecimento
• Correção de
desvios

4. Consequências
• Para o setor
• Para a empresa
• Para o

empregado

5. Eficácia
• Assimilação
• Interiorização
• Institucionalização
• Durabilidade

Figura 5 - Fases do processo de avaliação de desempenho.

Fonte: Lucena (1995, P. 28).

A fase de negociação do desempenho inicia o processo, onde a chefia e o subordinado
definem juntos o desempenho esperado, ou seja, especificam as atribuições que compõe o campo
de responsabilidade profissional do colaborador. A segunda fase, poderia estar

incluída na

primeira, compõe a análise da qualificação profissional, condição básica para a realização do
trabalho, onde os instrumentos mais indicados para auxiliar essa análise são a descrição do cargo
e o perfil profissional. A terceira fase assegura a continuidade do processo. É operacionalizada

através de reuniões entre chefia e subordinado, para analisar o andamento dos trabalhos e os
resultados obtidos (parciais ou finais). A quarta fase tem como base as fases anteriores, e fornece
ao avaliador dados objetivos e informações complementares para dar o parecer final sobre o
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desempenho dos colaboradores. A Ultima fase é o resultado da aprovação, da aceitação e do
empenho em adotar algo que se julgou necessário e construtivo.
Todos os modelos propostos diferem no número de etapas, mas o conteúdo é basicamente

o mesmo. A aplicabilidade de um ou de outro dependerá do tamanho da estrutura da empresa e da
afinidade com o modelo de gestão, assim como a decisão de quem avalia.

2.2.4 Quem avalia

Os métodos de avaliação de desempenho diferenciam-se, basicamente, pelos padrões
utilizados e por quem avalia.
Os administradores, supervisores e gerentes são, na visão de Bateman e Snell (1998) as
fontes tradicionais de informação para a avaliação, já que muitas vezes encontram-se em posição
privilegiada para observar o desempenho. Bohlander, Snell e Sherman (2003) colocam que
quando essas avaliações são revistas por um gerente de nível hierárquico superior, o risco de
avaliações superficiais ou tendenciosas é reduzido, e essas revisões são geralmente mais objetivas

e fornecem uma perspectiva mais ampla do desempenho do colaborador. Chiavenato (2001)
acrescenta que esta linha de trabalho proporciona mais flexibilidade e liberdade para que cada
gestor seja efetivamente o gestor do seu pessoal.
Outra possibilidade é a auto-avaliação, onde o indivíduo avalia o próprio desempenho.
Para Bohlander, Snell e Sherman (2003), esse tipo de avaliação favorece os objetivos de
desenvolvimento, idéia essa complementada por Bateman e Snell (1998), para quem esse método
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ajuda a aumentar o envolvimento do colaborador no processo de análise, constituindo um ponto
de partida para o estabelecimento de metas futuras.
A avaliação pelo subordinado também, na linha de Bohlander, Snell e Sherman (2003),
favorece os objetivos de desenvolvimento, corroborada por Bateman e Snell (1998). Segundo

esses autores, o subordinado encontra-se numa posição apropriada para avaliar, visto que está
freqüentemente em contato com o avaliado, de onde observam muitos comportamentos
relacionados ao desempenho.

Pessoas que trabalham juntas e que estão em posições equivalentes podem avaliar-se entre
si. É o que Bohlander, Snell e Sherman (2003) chamam de avaliação de pares, que difere dos

demais métodos no sentido que os colegas, muitas vezes, vêm diferentes dimensões de
desempenho, como liderança ou habilidades interpessoais.
0 mesmo ocorre com a avaliação de equipe, segundo Bateman e Snell (1998). Bohlander,

Snell e Sherman (2003) vêem esse tipo de avaliação como uma extensão da avaliação de pares,
onde o que é avaliado é o desempenho da equipe e não mais o individual.

Clientes externos ou internos podem ser fontes de informação quanto ao desempenho para
empresas com foco em programas de qualidade, tanto para Bateman e Snell (1998) quanto para
Bohlander, Snell e Sherman (2003).

Em todas as possibilidades vistas até então, a equipe de gestão de pessoas apenas dá as
diretrizes para a realização do processo, porém, ela pode também avaliar, o que, de acordo com
Chiavenato (2001) acontece com freqüência em organizações mais conservadoras. Uma evolução
desse método, para o mesmo autor, é a criação de uma comissão de avaliação constituída de

pessoas das mais diversas áreas da empresa. Ambos os métodos sofrem criticas quanto ao seu
caráter centralizador.
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Uma das mais recentes técnicas é a avaliação 360 0 onde cada pessoa é avaliada pelos
diversos elementos que compõe o seu entorno, e reflete os diferentes pontos de vista envolvidos
no trabalho da pessoa (CHIAVENATO, 2001).
Como cada fonte de informação tem suas vantagens, desvantagens e limitações, muitas
empresas vem adotando uma combinação de fontes, visando obter uma avaliação mais completa
do desempenho do colaborador (BATEMAN; SNELL, 1998).

2.3 Gestão por Competências

O conceito da competência está estritamente relacionado com o desenvolvimento do
indivíduo, e com a formação continua, ou seja, a oportunidade para melhorar ou adaptar as

competências. Para Zarafian (2003), competência é uma inteligência prática das situações, que se
apóia em conhecimentos adquiridos e os transforma, à medida que a diversidade das situações
aumenta. Para Xavier (2002), competência é a capacidade de um indivíduo ou grupo de atingir
resultados pretendidos, considerados adequados, por meio do esforço dirigido e racional. Para o
autor, este conceito está atrelado ao potencial para realização, existência de objetivos,
intencionalidade e consciência do que se está fazendo.
Fleury (2002) define competência como um saber agir responsável e reconhecido que
implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agregue valor
econômico à organização e valor social ao indivíduo.
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Para Dutra (2001) há uma relação intima entre as competências organizacionais

e

individuais, portanto, as competências individuais devem ser estabelecidas de maneira vinculada

a reflexão das competências organizacionais, já que elas são influenciadas mutuamente.
Competências organizacionais são as competências que a empresa reconhecidamente
possui e, portanto, depende não somente das pessoas, mas também da gestão que utiliza e da
tecnologia que a suporta (RODRIGUEZ, 2002). Na visão do autor, significa que a empresa só irá
possuir determinada competência quando houver uma sintonia das dimensões processos,
tecnologia e pessoas, no sentido de formar e manter uma determinada competência
organizacional reconhecida pelos seus pares, quais sejam: clientes, fornecedores, acionistas,
sociedade, concorrentes e empregados. Logo, competências organizacionais são processos,
funções, tecnologias e pessoas que tornam possíveis a uma empresa entregar produtos e serviços
com alta qualidade, com velocidade, eficiência e um serviço ao cliente de elevado nível.
A competência individual, segundo Fleury (2002), encontra limites, mas não a sua
negação, no nível dos saberes alcançados pela sociedade, ou pela profissão do indivíduo, numa
época determinada. A autora ressalta que as competências sempre são contextualizadas.
A figura 6, a seguir, ilustra essa relação na visão da autora:
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Indivíduo

saber agir
saber mobilizar
saber transferir
saber aprender
saber se engajar
ter visão estratégica

Conhecimentos
Habilidades
Atitudes

Organização

assumir responsabilidades

viN

Social

Econômico
Agregar valor

z

Figura 6 - Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organizacdo.
Fonte: Fleury (2002, p. 55)

Uma classificação proposta por Deffune e Depresbiteres (2002) para competência dividea em três tipos: tecnológicas, pessoais e participativas. As competências tecnológicas dizem
respeito aos conhecimentos das técnicas e tecnologias de uma profissão ou de profissões afins. JA
as competências interpessoais se referem à capacidade de negociar, decidir em equipe,
comunicar-se. Enquanto as competências participativas são aquelas pelas quais o trabalhador
consegue organizar seu trabalho de modo cooperativo, solidário e através das quais o trabalhador
está sempre disposto a assumir responsabilidades.
Ruzzarin, Amaral e Siminovschi (2002) afirmam que a escola francesa desenvolveu uma
concepção de competências muito difundida nos meios empresariais e acadêmicos, cuja
classificação sustenta-se em três elementos fundamentais:
a) saber (conhecimentos);
b) saber fazer (habilidades); e
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c) saber ser (atitudes).
Pode-se então definir uma pessoa competente como aquela capaz de mobilizar seus
conhecimentos (saberes), habilidades (saber-fazer)

e atitudes (saber ser) no seu cotidiano.

Ruzzarin, Amaral e Siminovschi (2002) complementam que a competência é uma ferramenta
para redefinir o processo de identificação das características essenciais para o sucesso.
Dutra (2001) corrobora com estas ideias, mas afirma que o fato das pessoas possuírem um

determinado conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, não garante que a organização se
beneficiará diretamente. Segundo o autor, o indivíduo é avaliado e analisado levando em

consideração a sua capacidade de entregar-se

a empresa, ou seja, as decisões são

tomadas em

razão do que eles entregam para a organização.
Para Rabaglio (2004), a competência é formada pelo CHA: conhecimento, habilidade e
atitude. 0 conhecimento é o saber, o que se sabe mas não necessariamente se coloca em prática, a
habilidade é o saber fazer, o que se pratica, se tem experiência e domínio sobre, e a atitude é o

querer fazer, as características pessoais que levam a praticar ou não o que se conhece e se sabe,
combinando assim a concepção da escola francesa e a observação de Dutra (2001).
Assim, Leme (2005) define competência como a soma de competências técnicas e
competências comportamentais, como mostra o quadro 2 a seguir:

Conhecimento

Saber

Habilidade

Saber fazer

Atitude

Querer fazer

Competência Técnica

Competência Comportamental

Quadro 2 - Desdobramento do CHA
Fonte: Leme (2005, p. 18)

Leme (2005) segue, então, a mesma linha de pensamento de Rabaglio (2004), porém
agrupa conhecimento e habilidade (o saber e o saber fazer) como um tipo de competência, que
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agregado à competência comportamental (o querer fazer) vai transformar-se em competência,
através do julgamento de valor.
Ainda na mesma linha, Gramigna (2002) trabalha com o conceito de 'árvore das
competências", onde a raiz corresponde As atitudes, ou seja, o conjunto de valores, crenças e

princípios, formados ao longo da vida, e determinam as atitudes. O tronco corresponde ao
conhecimento, que trata-se do conjunto de informações que a pessoa armazena e lança mão
quando precisa. E, finalmente, a copa, com seus frutos, flores e folhas, corresponde As
habilidades, que significa agir com talento, capacidade e técnica, obtendo resultados positivos.
Competência é a transformação de conhecimentos, aptidões, habilidades, interesse,
vontade, etc. em resultados práticos. Ter conhecimento e experiência e não saber aplicálos em favor de um objetivo, de uma necessidade, de um compromisso, significa não ser
competente (RESENDE, 2003, p. 32).

Em relação ao desenvolvimento das competências, faz-se necessário ter em mente que
este é um conceito mais elástico e deverá ser formado ao longo da vida das pessoas, quer seja em
cursos formais como em atividades informais, na escola e no próprio mundo do trabalho, no qual
se formam os chamados conhecimentos tácitos. Tácitos porque são gerados a partir da prática dos
profissionais no coletivo de seu trabalho.

Para Nonaka e Takeuchi (1995 apud MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000) os
gerentes precisam reconhecer a importância do conhecimento tácito — aquilo que se sabe
implicitamente, por dentro, e como ele difere do conhecimento explicito — aquilo que se sabe

formalmente. 0 processo de conversão do conhecimento, de acordo com os autores, acontece de
quatro modos: a socialização é a partilha implícita de conhecimento tácito, a exteriorização, que
converte conhecimento tácito em explicito, a combinação, que combina e passa conhecimento
explicito formalizado, e a interiorização, que leva conhecimento explicito de volta A. forma tácita,

a medida que as pessoas o interiorizam.
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Ser competente não significa necessariamente habilitar-se para competir, mas habilitarse para participar, colaborar, construir, conviver. Competência não se reproduz, não se
imita, não se copia. Quando desejamos equalização de oportunidades, formação do
sujeito histórico, redistribuição do poder pelo acesso ao conhecimento, estamos nos
colocando desafios que jamais poderão ser manejados pelas vias de imitação
(DEFFUNE; DEPRESBITERES, 2002, p.29).

necessário

entender competência como a capacidade de mobilizar saberes

(desenvolvidos ao longo da vida social, escolar e laboral) para agir em situações concretas de
trabalho.
Para Hamel e Prahalad (1995) a empresa dever ser vista como um portfólio de
competências que a levam A liderança do seu setor. Uma competência, para esses autores, é um
conjunto de habilidades e tecnologias.
Coopers e Lybrand (1997) atentam para a importância da identificação das competências,
onde a lista a ser desenvolvida deve ser simultaneamente sintética e completa.
Deve-se também ter clara a idéia de polivalente, ou seja, aquele capaz de fazer várias
coisas, versátil. A polivalência não é somente saber diversas coisas, é ter capacidade de resolver
problemas, de analisar informações, de julgar, de pesquisar, de transferir aprendizagem
(DEFFUNE; DEPRESBITERES, 2002). A polivalência deve ser entendida no sentido de usar
várias competências simultaneamente.
Os conceitos de gestão por competências são aplicáveis à realidade das pequenas
empresas.
Resende (2003) afirma que as empresas com mais visão de negócios e de mercado — que
representam a menor parte — é que mostram proatividade nas ações de evolução e modernidade
organizacional. Para o autor, os princípios e métodos da gestão por competências podem ser
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aplicados em qualquer situação em que a organização precise melhorar sua performance e
resultados.

Segundo Pereira Junior e Gonçalves (1995), na pequena empresa, a previsibilidade e a
lógica simplista da grande empresa não existem. Os empresários, em sua maioria, nunca se

preocuparam muito em saber se o método que utilizava era academicamente correto ou não.
Resende (2003) expõe que o modelo de gestão por competências é útil na busca de padrões
excelentes de gestão empresarial.
Através do olhar de Saviani (1994), o que existe em termos de recursos humanos na
maioria das pequenas empresas é uma grande confusão. Aparece apenas o Departamento de
Pessoal, registrador de fatos ocorridos com funcionários, quanto a presenças, faltas, horas extras,
e o gerente como executor, fiscalizando comportamentos.
A gestão por competências traria a este tipo de organização, de acordo com Resende
(2003), estimulo ao autodesenvolvimento das qualificações e capacitações de todos os

funcionários, melhor capacitação e desempenho gerencial, administração de talentos e carreiras,
busca de critérios mais justos e transparentes de remuneração.
Isso supriria a necessidade da pequena empresa, que para Saviani (1994) são os recursos
humanos como agente de mudança nos aspectos culturais e comportamentais, apoio nas decisões
estratégicas a curto, médio e longo prazo, atuar como órgão integrador, com visão global da
organização.

Aplica-se também o conceito de polivalência exposto anteriormente, já que a pequena
empresa, para Pereira Junior e Gonçalves (1995), deveria ter uma estrutura o mais enxuta

possível, ser completamente flexível, sem que se perdesse o padrão de competitividade exigido
pelo mercado.
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2.4 Avaliacfio de desempenho por competências

Gramigna (2002) coloca como uma das tendências da gestão do desempenho a avaliação
como ferramenta da gestão das competências dos colaboradores e sinalização para intervenções

de treinamento e desenvolvimento.
Também o crescente aumento da competitividade dos negócios obriga as empresas a
buscarem e adquirirem competências negligenciadas em outros tempos, segundo Rabaglio
(2004). A autora argumenta que várias ferramentas e diversos modelos de avaliação podem ser
utilizados com foco em competências.
Zarifian (2001) coloca que o colaborador precisa conseguir integrar os objetivos de

desempenho estabelecidos pela empresa em seus atos técnicos quando assume responsabilidade
nas situações profissionais. Porém, segundo o autor existem duas maneiras de interpretação do
desempenho. Uma versão alta (ou ativa) onde o colaborador dá sentido aos parâmetros de
desempenho a seguir pois conhece e avalia o contexto econômico que gera a coerência desses
parâmetros, e outra baixa (ou passiva), onde o colaborador ignora os dados do contexto e deve

acatar mecanicamente parâmetros técnicos, sem poder dar-lhes sentido. A escolha entre as
versões é que determina a importância das condições de trabalho para a empresa.

Para Le Boterf (2003), competência consiste em saber mobilizar e combinar recursos.
Então, um profissional competente, para o autor, é aquele que sabe ir alem do prescrito, que sabe
agir e, portanto, tomar iniciativas. Sua conduta não se reduz a um comportamento. Segue a versão
ativa do desempenho.
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Neri (1999) defende que quando uma empresa define seus procedimentos e suas políticas
em torno de competências, provoca alterações nas relações de trabalho positivas

e negativas.

Dentre as modificações positivas mencionadas pelo autor, destacam-se:
a) ao divulgar as competências valorizadas pela empresa, os colaboradores têm uma
referência para dirigir seus esforços de desenvolvimento pessoal e desempenho;
b) ao vincular o sistema de remuneração, conseqüências e recompensa As competências,
os indivíduos se envolvem num processo de comprometimento transparente; e
c) ao explicitar as competências e critérios de avaliação, a empresa cria um ambiente onde
o status é fruto de contribuição efetiva para os resultados.
Para a realização da avaliação de desempenho por competências, Rabaglio (2004) indica
que cada cargo deve ter definido seu perfil de competências. Neste sentido, a avaliação visa
identificar as competências do perfil que são presentes no comportamento do avaliado e quais
precisam ser desenvolvidas e aperfeiçoadas. É a ferramenta complementar que dá clareza e
objetividade ao desempenho real e esperado, para que um plano de ação possa ser traçado
conjuntamente entre líder e liderado, com vistas A busca do perfil ideal e desempenho compatível
As expectativas do cargo.
Freitas (2001) afirma que toda pessoa carrega consigo competências próprias, fruto do seu
desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. Se a pessoa sai da empresa, também leva,
com ela, todas estas competências. Da mesma forma, qualquer cargo dentro de uma empresa
requer competências especificas, que variam em grau de prioridade e nível de conhecimento
exigido para o seu ocupante. Quando se cruza o conjunto das competências exigidas por um
cargo com as que uma pessoa possui, ocorre uma das três possibilidades a seguir, cada qual
gerando um plano de desenvolvimento apropriado:
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a) a pessoa está sobrando no cargo (suas competências estão além das exigidas pelo
cargo);
b) a pessoa está alinhada ao cargo (suas competências equivalem As exigidas pelo cargo);
c) a pessoa precisa ser desenvolvida para o cargo (suas competências estão aquém
daquelas que o cargo requer).
A avaliação de desempenho por competências tem a função de identificar o resultado
deste cruzamento, medindo em que grau cada competência se encontra no avaliado.
Leme (2005) destaca que ao contrário da tradicional avaliação de desempenho que tem

como base o superior avaliar o subordinado, a avaliação com foco em competências abre o leque
de possibilidades para que se tenha mais pessoas contribuindo com suas observações sobre o
mesmo colaborador, não ficando a avaliação restrita somente ao olhar da chefia.
Porém, o autor coloca que não é o fato de ter mais de uma fonte de observação que
caracteriza a avaliação por competências, mas a que ela se propõe, que é identificar quais

competências o avaliado possui através da observação direcionada dos indicadores de
competência. Portanto, tem foco e objetivo definidos, ao contrário de avaliações generalistas.
0 fato de ter mais de uma fonte de observação, na opinião do autor, é um recurso para

garantir a qualidade da avaliação e torna possível eliminar distorções e até mesmo discriminações
que uma única fonte possa gerar.
Na opinião de Freitas (2001), a avaliação de competências é de fundamental importância
para muitos processos em recursos humanos, tais como desenvolvimento, aprendizagem,
recrutamento e seleção, carreiras, sucessões e remuneração. Além do mais, é requisito básico para
as empresas que buscam certificação de qualidade da série ISO 9000.
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Rabaglio (2004) apresenta como beneficios da avaliação de desempenho com foco em

competências que este é um processo facilitador do autoconhecimento, autodesenvolvimento,
autocrítica e melhoria continua, que estimula a organização, o planejamento estratégico, o foco e
a objetividade, que estreita a relay -do entre líder e liderado, promove o planejamento de metas de
desenvolvimento em conjunto e estabelece compromisso de desenvolvimento a ser administrado
durante o período.
Para que estes beneficios se apliquem e a avaliação aconteça de maneira efetiva, é
essencial a utilização do feedback.
0 conceito de feedback é herdado da teoria de sistemas, significa na tradução literal
retroalimentação, isto 6, processar informações e transmiti-las ao sistema para continuidade do
seu funcionamento (RABAGLIO, 2004).
Gramigna (2002) explica que por uma questão cultural, a maioria das empresas vinha
relegando a segundo plano tal comunicação, recorrendo a ela somente quando algo "dava
errado". Hoje, gerentes e colaboradores vêem o feedback como instrumento de desenvolvimento

e elemento essencial no gerenciamento das competências. É preciso cultivar a idéia de que o
profissional deve traduzir sua competência em comportamentos reconhecidos e valorizados pela
organização.
Segundo estas duas autoras, é uma via de mão dupla. Tanto a pessoa que transmite como
a que recebe o feedback precisam estar abertas e flexíveis h mudança para que os resultados
sejam alcançados.
Portanto, Gramigna (2002) define feedback em duas etapas: fornecer e receber. Fornecer
consiste em revelar a percepção sobre como o comportamento do outro está afetando o avaliador,
as outras pessoas, a equipe, ao bom andamento dos trabalhos, a organização. Receber consiste em
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reconhecer como os comportamentos estão sendo percebidos ou como estão afetando as outras
pessoas, as equipes de trabalho, os resultados.
0 feedback está presente em todos os processos empresariais, e principalmente na
avaliação de desempenho com foco em competências, e fecha o ciclo, fornecendo base para a
geração de mudança, ou seja, para que a ferramenta cumpra seu papel.
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3 METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa cientifica é um dos elementos constitutivos de um projeto de
pesquisa. Por ser geralmente uma parte complexa ela deve merecer um maior cuidado por parte
do pesquisador.
Para Vergara (1997) é importante a utilização de uma metodologia adequada,
compreendendo métodos, técnicas e instrumentos utilizados nas etapas desenvolvidas durante o
trabalho para um alcance eficaz dos objetivos.
Durante a caracterização da metodologia do presente estudo foram apresentadas

definições do trabalho quanto: à caracterização do estudo, ao tipo de estudo e à coleta de dados.

3.1 Caracterização e tipo de estudo

Vergara (1997) propõe a categorização da pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios.
Quanto aos fins, essa pesquisa pode ser classificada como: qualitativa, descritiva e aplicada. Em

relação à classificação quanto aos meios: documental, bibliográfica e estudo de caso.
Vergara (1997) afirma que pesquisas qualitativas investigam as realidades sociais através
da compreensão e interpretação do significados humanos e seus processos de construção social.
Essa pesquisa teve caráter qualitativo, pois a pesquisadora participa, compreende e interpreta os
dados coletados na pesquisa (CHIZZOTTI, 2001).
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Chizzotti (2001) afirma ainda que, a pesquisa qualitativa tem por finalidade intervir em

uma situação insatisfatória, mudar condições percebidas como transformáveis, nas quais,
pesquisador e pesquisados assumem, voluntariamente, uma posição reativa.
Minayo (1993) complementa esta ideia quando relata que, a pesquisa qualitativa visa

responder questões particulares com um grau de realidade que não pode ser quantificado, trabalha
com um universo de significados, motivos, aspirações, valores e atitudes correspondendo a urn
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos
operacionalização de variáveis.

A pesquisa em questão foi descrita de caráter qualitativo, na medida que se propôs a
modificar uma condição insatisfatória em relação à gestão de pessoas, mais especificamente a
ferramenta de avaliação de desempenho não implantada sistematicamente ate então, através do
estudo aprofundado sobre o assunto e sobre a organização, não utilizando a manipulação de
variáveis numéricas.

Apresenta-se como descritiva, a qual expõe características de determinada população ou
de determinado fenômeno (VERGARA, 1997). Esta pesquisa descreve a realidade organizacional
do CODT, mais especificamente da função de recursos humanos.
Caracteriza-se ainda como pesquisa aplicada, que, segundo Vergara

(1997), é

fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver problemas concretos. Tem, portanto,
finalidade prática, ao contrário da pesquisa pura, motivada basicamente pela curiosidade

intelectual do pesquisador.
Neste sentido este estudo buscou solucionar um problema existente ria administração do
CODT, que era a ausência de um método sistematizado de avaliação de desempenho, com uma

metodologia adaptada h. empresa.

52

Em relação aos meios, de acordo com Vergara (1997) a investigação documental

é a

realizada em documentos conservados no interior de órgãos púbicos e privados de qualquer
natureza, ou com pessoas: registros, anais, regulamentos, circulares, oficios, memorandos,
balancetes, comunicações informais, filmes, microfilmes, fotografias, video tape, disquetes,
diários, cartas pessoais e outros.
Lakatos e Marconi (1990) confirmam a idéia caracterizando a pesquisa documental pela
fonte de coleta de dados restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina
de fontes primárias.
Foram utilizados documentos internos do CODT, arquivos virtuais e fisicos com dados
sobre a empresa, website institucional, Plano de Cargos e Salários e outros documentos referentes
aos recursos humanos da empresa.
Já a pesquisa bibliográfica, outra classificação deste estudo, é apresentada por Lakatos e
Marconi (1990) como sendo de fontes secundarias, e abrangendo toda a bibliografia já publicada
em relação ao tema em estudo. Vergara (1997) caracteriza esta pesquisa como

o estudo

sistematizado desenvolvido com base em material publicado en -i livros, revistas, jornais, redes
eletrônicas, isto 6, material acessível ao público em geral.
Martins (1994, p.28) reafirma as definições acima colocando que "trata-se de estudo para
conhecer as contribuições cientificas sobre determinado assunto. Tem como objetivo recolher,
selecionar, analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre determinado
assunto".
Foi utilizada bibliografia referente à gestão de pessoas, gestão por competências,
competências e administração geral, revistas especializadas nestas áreas, artigos que discutem
estes assuntos disponíveis em revistas especializadas e na rede mundial de computadores.
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Em se tratando do estudo de caso existem diferentes abordagens e conceituações sobre o
mesmo na bibliografia estudada.

As abordagens tradicionais sobre o tema são as citadas por Lakatos e Marconi (1990),
Vergara (1997), Roesch (1990) e Chizzoti (2001).
Para Lakatos e Marconi (1990), o estudo de caso é definido como o levantamento de
dados no próprio local em que os fenômenos ocorrem. Vergara (1997), relata que este estudo é
circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas como uma pessoa, família, produto, empresa,
órgão público, comunidade ou mesmo pais. Tem miter de profundidade e detalhamento.
Roesch (1990) afirma que o estudo de caso pode ser compreendido como uma estratégia

de pesquisa, pois o mesmo estuda fenômenos em profundidade dentro do seu contexto; tem
capacidade de explorar os processos sociais A medida que eles se desenrolam nas organizações; e
explora fenômenos sob vários ângulos, permitindo desta forma considerar um maior número de
variáveis.

De acordo com Chizzoti (2001), o estudo de caso é uma caracterização abrangente para
designar uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou de
vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e critico de uma experiência, ou avalia-la

analiticamente, com o objetivo de tomar decisões a seu respeito ou propor uma ação
transformadora.

Contudo a metodologia de estudo de caso utilizada para a execução deste estudo foi urna
combinação das abordagens citadas. Refere-se apenas ao CODT, os dados foram coletados

diretamente na empresa, de modo a aprofundar os estudos nesta unidade escolhida. Também
propõe uma mudança, ou seja, uma ação transformadora, partindo de uma situação insatisfatória
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para propor uma solução com aplicação viável e que para tanto exige um esforço analítico e
critico no sentido que desperta a necessidade de um processo de tomada de decisão.

3.2 Coleta e análise de dados

Para a realização deste trabalho foram coletados dados através de quatro fontes principais:
observação participante, análise documental, pesquisa bibliográfica e entrevistas.

Os dados sobre a empresa foram coletados com a utilização de observação participante da
pesquisadora, que realiza estágio na organização estudada, buscando estabelecer relações entre os
comportamentos observados e o discurso, e confrontando com a teoria estudada.
De acordo com Chizzotti (2001), a observação participante é obtida por meio de contato
direto do pesquisador com o fenômeno observado, para recolher as ações dos atores em seu
contexto natural, a partir da sua perspectiva e de seus pontos de vista.
Foi feita a análise de documentos relevantes da empresa, principalmente da area de
recursos humanos, como o Plano de Cargos e Salários e os registros em arquivo, além de outros
documentos fisicos e virtuais que oferecem detalhes acerca da história da organização, bem como
informações contidas no website e folders da empresa.

Os dados relativos aos aspectos teóricos sobre o tema foram coletados através de
consultas em livros, trabalhos acadêmicos, revistas especializadas, documentos da rede mundial
de computadores, dentre outros que tratam sobre o assunto, já mencionados.
Foram realizadas entrevistas não-estruturadas e informais com os sujeitos de pesquisa
envolvidos diretamente com os objetivos específicos. Os sujeitos de pesquisa foram
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selecionados entre os colaboradores e quadro societário, isto e, o universo de pesquisa, do qual

foi extraída uma amostra com base ern diversos critérios.
Um dos critérios foi a responsabilidade formal sobre a empresa, pelo qual foram
selecionados a Administradora e o Presidente e Responsável Técnico. Outro critério foi o
envolvimento direto com o estudo, através do qual foram selecionados os membros do comitê de
avaliação formado para a realização do Plano de Cargos e Salários, que desempenhou um

importante papel no desenvolvimento deste estudo. E finalmente foram selecionados outros
colaboradores pelos critérios de mais tempo de casa e acessibilidade, que foram entrevistados
para obter uma referencia das gestões anteriores a esta e compreender melhor as reações e
comportamentos observados.

A análise de dados foi feita através do estabelecimento de relações entre a análise
documental, as informações obtidas nas entrevistas e a observação da pesquisadora,
correlacionando estas relações com a teoria. Assim, as análises não ficaram restritas ao olhar da

pesquisadora,

3.3 Limitações da pesquisa

As limitações desta pesquisa foram incluídas para esclarecer ao leitor ate que ponto o
trabalho se deu.
De acordo com o problema de pesquisa, o estudo limita-se a como aplicar a ferramenta
de avaliação de desempenho por competências no Centro Oftalmológico de Diagnose e
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Terapêutica. Não foram abordados aspectos referentes

a implementação

efetiva da ferramenta na

empresa e quais os resultados obtidos.
Tampouco foi analisada a aplicabilidade da ferramenta desenvolvida em outras empresas,
a pesquisa limitou-se ã empresa utilizada como estudo de caso, não se podendo generalizar os
resultados deste estudo.
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4 CENTRO OFTALMOLÓGICO DE DIAGNOSE E TERAPÊUTICA

0 Centro Oftalmológico de Diagnose e Terapêutica — CODT é uma pequena empresa
fundada em setembro de 1997, com o objetivo de reunir profissionais gabaritados da Area
oftalmológica com o que lid de mais moderno em termos de tecnologia diagnóstica e terapêutica.
Foi fundado por 27 medicos associados e com o passar do tempo, outros medicos
começaram a atuar na condição de permissiondrios.
Idealizado para viabilizar e facilitar o acesso dos profissionais e pacientes à tecnologia de
ponta, entretanto, não tem como objetivo a realização de consultas. Portanto, o CODT não possui
medicos em seu quadro funcional.
Os médicos pertencem ao quadro societário ou de perrnissiondrios. Eles são remunerados
por produtividade. Os permissiondrios fazem o pagamento de uma taxa para manutenção desta
condição.
No ano de 2004 foram abertas novas quotas para sócios, sendo que hoje conta com vinte e
sete sócios, e treze permissiondrios. Suas atividades são conduzidas pela Diretoria, composta por
três médicos - um na posição de Presidente/Responsável Técnico, outro como Secretário e outro
como Tesoureiro — e por um Administrador.
Firma-se como centro de excelência em exames e procedimentos em oftalmologia e Areas
afins. Possui apenas três concorrentes diretos na Grande Florianópolis, sendo pioneira em muitos
procedimentos e mantendo-se como a única a realizar determinados tipos de exames no estado de
Santa Catarina. Seus principais concorrentes estão localizados na cidade de Joinville - SC e
Curitiba - PR.
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4.1 Modelo de Gestão

0 Centro Oftalmológico de Diagnose e Terapêutica tem como missão preservar e
restaurar a visão oferecendo serviços oftalmológicos de excelência com segurança e ética.
Seu principal desafio é atualizar constantemente os equipamentos utilizados, pois com a
atual rapidez na obsolescência das tecnologias, é um dos objetivos da empresa utilizar tecnologia
de ponta o que envolve altos investimentos neste sentido. Considerando o fato de tratar-se de uma
pequena empresa, este desafio torna-se ainda maior.
Esta administração está atuando na empresa há aproximadamente dois anos. Neste

período ocorreu uma reestruturação

do quadro de colaboradores, visando a maior

profissionalização dos processos, principalmente na Recepção e no Administrativo. A empresa
vem dedicando maior atenção que a gestão anterior A. gestão das pessoas.
0 objetivo de longo prazo é a construção da sede própria para a empresa, que hoje atua
em local alugado. 0 volume de exames e cirurgias vem aumentando cerca de 10% ao semestre
segundo dados da administração, e o espaço fisico dentro de pouco tempo não mais suportará
esse crescimento, necessitando de mais espaço para acomodar o conseqüente crescimento da
equipe de colaboradores e de salas para realização dos procedimentos.
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4.2 Estrutura organizacional

Por tratar-se de uma pequena empresa com quadro de funcionários enxuto e divisão do
trabalho pela especialização, o tipo de estrutura que mais se aproximou ao do CODT foi a
estrutura funcional.
Segundo Hampton (1992) a estrutura funcional divide as unidades da organização a fim
de obter que cada unidade possua um conjunto de deveres e responsabilidades não semelhantes.
Daft (1999) corrobora quando a caracteriza como uma estrutura onde as atividades são reunidas
por função comum, do nível mais baixo ate o topo da organização.
Este tipo de estrutura, conforme Daft (1999), é mais eficaz quando o ambiente é estável e
a tecnologia é relativamente rotineira, com baixa interdependência entre os departamentos
funcionais. As metas organizacionais dizem respeito a eficiência interna

e à especialização

técnica. Significa que a organização pode ser controlada e coordenada principalmente por meio
da hierarquia vertical. Maximiano (2000) concorda afirmando que em organizações com este tipo
de estrutura, existe a figura de um administrador principal, que comanda o conjunto todo, e logo
abaixo, cada integrante é responsável por uma função especifica.
Todos estes aspectos vêm ao encontro da estrutura observada no CODT, que está dividido
em cinco setores: Administrativo, Recepção, Centro Cirúrgico, Exames e Apoio, como melhor
visualizado na figura 7 a seguir:
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DIRETORIA

ADMINISTRADORA
CONTABILIDADE

RECEPÇÃO

APOIO

CENTRO
CIRÚRGICO

EXAMES

ADMINISTRA
TIVO

Figura 7 - Organograma CODT
Fonte: dados primários.

A Recepção é composta por seis pessoas (cinco funcionários e um estagiário), sendo que
duas tem formação técnica em enfermagem e atuam também na realização de exames mais
simples. São responsáveis por recepcionar todas as pessoas que procuram o CODT averiguando
as necessidades e encaminhando ao local procurado pessoalmente ou por telefone, atendimento
aos clientes e preparação do paciente para realização dos exames e cirurgias.
0 pessoal de Apoio é composto por um Auxiliar de Serviços Gerais, responsável pela

limpeza e um Auxiliar de Manutenção e Conservação e Manobrista, que organiza o
estacionamento e realiza pequenos reparos.
0 Centro Cirúrgico é composto por uma Enfermeira, responsável por supervisionar a

equipe de enfermagem, e seis Técnicos de Enfermagem (cinco funcionários e um estagiário),
responsáveis por auxiliar os médicos na realização das cirurgias, instrumentar as cirurgias, cuidar

da esterilização do ambiente e materiais e zelar pela segurança dos pacientes durante o ato
cirúrgico entre outras atividades correlatas.

61

A área de Exames é composta por um Técnico de Enfermagem, responsável por auxiliar
na realização de alguns exames mais complexos. No período vespertino, um dos Técnicos de
Enfermagem do Centro Cirúrgico é responsável por esta área.
0 Administrativo é composto, alem da Administradora, de seis pessoas (quatro

funcionários e dois estagiários), que são responsáveis pelas negociações com convénios, finanças,

recursos humanos e materiais e mais um Farmacêutico, responsável pelo estoque e receituário
dos medicamentos de uso controlado.
A contabilidade é terceirizada, já que a relação entre o volume de trabalho necessário e o
custo para manter profissionais para este fim justifica tal ação.
Essa estrutura apresenta vantagens como a "concentração de competência de modo
particularmente eficiente" (HAMPTON, 1992, p.281).Apesar disso, este tipo de estrutura pode
levar à menor cooperação departamental. Outras vantagens apresentadas por Daft (1999) se
aplicam ao CODT, como a capacitação do desenvolvimento de habilidades mais abrangentes,
pois os colaboradores são expostos a uma gama de atividades funcionais dentro de seus
departamentos. 0 autor também destaca, em concordância com Maximiano (2000) que este tipo
de estrutura é indicado para pequenas e médias empresas, que é o caso da empresa em questão.
Um dos pontos fracos apresentados pelo autor que condiz com a realidade observada na
empresa é o acúmulo de decisões nos níveis mais elevados, ou seja, há uma sobrecarga da

Administradora. Outro é o fato dos colaboradores terem uma visão restrita e reduzida das metas
organizacionais.
0 controle é feito por meio de supervisão direta, principalmente da Administradora, com

exceção do Centro Cirúrgico, onde a Enfermeira desempenha o papel de facilitadora neste
processo.
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4.3 Práticas de recursos humanos

A gestão anterior do CODT tratava a gestão de pessoas como meramente burocrática,
"somente o essencial" exigido por lei. Os processos de recrutamento e seleção eram arbitrários e
sem nenhum padrão, assim como não havia nenhum critério de encarreiramento ou promoção.
A atual gestão vê os recursos humanos como peça chave da manutenção da qualidade, por
tratar-se de uma empresa de serviços. Então, desde o inicio da gestão tem dado atenção especial a
esta função organizacional.
Resgatando os processos de gestão de pessoas definidos no conceito de gestão de pessoas,
são: agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas
e monitorar pessoas.

Os processos referentes a agregar pessoas compreendem o recrutamento e seleção.
recrutamento acontece principalmente através dos currículos deixados no CODT. No caso de
cargos que exijam formação especifica, são consultadas as clinicas dos médicos associados ou
através da indicação dos colaboradores. A seleção se dá com base em critérios diferentes para
cada função, pois não segue nenhuma metodologia ou mesmo critérios sistematizados.
abalizada pelos valores pessoais dos selecionadores e pela sua percepção dos valores da empresa.
Os processos de aplicar pessoas compreendem o desenho dos cargos e a avaliação de
desempenho. A avaliação de desempenho é a proposta deste trabalho e será retomada mais
adiante.
O primeiro passo para o tratamento dos recursos humanos como uma função
administrativa estratégica para a organização foi a realização do Plano de Cargos e Salários. Este
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serviu para delimitar e identificar as atribuições de cada cargo e qual o perfil do seu ocupante.
Também contribuiu para a padronização dos processos. Este Plano foi desenvolvido por
consultores externos e de maneira participativa. Foi formado um comitê de avaliação, composto
por um representante de cada área da empresa, totalizando cinco pessoas, conduzidas pelos três
consultores, que validou cada etapa do processo de avaliação de cargos. Todos os colaboradores
participaram da etapa de coleta de dados, o que deixou clara a intenção da empresa de contar com
a participação de todos neste processo de maneira efetiva.
Os processos de recompensar pessoas são compostos pela remuneração e beneficios.
Através de uma pesquisa salarial, o CODT adaptou seus salários ao mercado. Foram consultados
os três principais concorrentes diretos, onde os salários foram comparados e foi identificado o
posicionamento do CODT. Os salários que foram identificados como abaixo da média do
mercado foram ajustados, visando o pagamento de salários ligeiramente acima da média de
mercado.
Todos os colaboradores recebem almoço pago pela empresa em um restaurante próximo
empresa e mesmo assim recebem vale-alimentação. Outro beneficio oferecido pela empresa é o
pagamento de plano de saúde para os colaboradores. Além disso, a empresa fornece todos os
outros benefícios previstos em lei.
Os processos de desenvolver pessoas acontecem de maneira desordenada. Eld um esforço
da7 administração em incentivar a participação em cursos, palestras, seminários, mas percebe-se
pouco interesse por parte dos colaboradores em participar. A empresa oferece também, com
freqüência encontros

e treinamentos internos, para integração

e desenvolvimento de

competências.As pessoas, principalmente na Recepção, Administrativo e Apoio, demonstram-se
acomodadas com relação A. sua capacitação e aperfeiçoamento profissional. Os colaboradores
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entrevistados afirmam que isso se deve As poucas perspectivas de crescimento apresentadas pelas
pequenas empresas. Portanto, a direção e a Administradora concordam ao afirmar que o
crescimento apresentado pela empresa e as condições da concorrência colocam o CODT numa

posição confortável no mercado e com grandes possibilidades de aumento na valorização dos
talentos.
Os processos de manter pessoas, que compreendem os esforços com disciplina, higiene,
segurança e qualidade de vida no trabalho, e relações com sindicatos também vêm ocupando
lugar de destaque. Recentemente a empresa criou, mesmo sem obrigação legal, a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes — CIPA — como uma forma de envolver os colaboradores e
incentivar a sua participação em tarefas diferentes, aumentar o envolvimento entre os setores e
ampliar as oportunidades de expressão da criatividade e novas ideias.
Os processos de monitorar pessoas acontecem de maneira informal e não sistematizada.
Também é um objetivo da empresa a implementação de ferramentas de gestão de pessoas
por competências que agreguem estes processos. Para dar inicio, está sendo
ferramenta de

implementada a

avaliação de desempenho com foco em competências, com vistas ao

desenvolvimento profissional da equipe, tema deste trabalho.
Silva (2004) vê a implantação de um sistema de avaliação de desempenho em clinicas

medicas como uma das ferramentas essenciais para a valorização da equipe. Neste mesmo
sentido, a empresa vê como próxima etapa deste processo a criação de um Plano de
Desenvolvimento de Pessoas e a aplicação da seleção por competências.
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4.4 A avaliação de desempenho no CODT

A necessidade de um instrumento formal de avaliação de desempenho foi detectada pela
Administradora, pois esse processo, até então, acontecia de maneira informal e não estruturada.

As análises eram feitas baseadas em critérios soltos, cada promoção acontecia por um critério
diferente, ou por tempo de casa, ou por conveniência, ou por bom desempenho em alguma
atividade especifica. Os colaboradores não tinham claro quais as competências que precisavam
desenvolver para obter reconhecimento. Tampouco havia um feedback regular e sistematizado de
seu desempenho nas atividades do dia-a-dia, salvo em situações inusitadas ou que exigissem
maior empenho.
0 objetivo central da proposta é justamente aumentar ao máximo possível este
entendimento, no sentido de incentivar o desenvolvimento das pessoas na empresa, promovido

por esta ou pelo próprio colaborador. Fazer com que cada um se sinta responsável pelo seu
crescimento.

Como o CODT tem apresentado um crescimento significativo no volume de
atendimentos, isso acarretou uma maior exigência de pessoal em todos os setores. As pessoas que
trabalhavam há mais tempo não compreendiam muito bem porque e em que circunstâncias
recebiam aumentos de salário e promoções, e por conseqüência, aos novos colaboradores este
tema apresentava-se também um tanto obscuro.
A visão da empresa é que a avaliação de desempenho trará beneficios mútuos, tanto para a
empresa quanto para o colaborador. Para a empresa no sentido de fornecer subsídios para a
criação de um plano de desenvolvimento de pessoas e para servir como um dos critérios para
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promoções e encarreiramento, de maneira transparente. Para o colaborador, pois terá especificado
o desempenho que se espera dele, sabendo exatamente onde deverá concentrar esforços para
buscar o seu crescimento na organização.
0 resultado do mapeamento de competências também pode ser utilizado como base para a
aplicação de outras ferramentas da gestão por competências, pois fornece um rol de competências
organizacionais e individuais consolidado e completamente de acordo com a realidade
organizacional.
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5 A METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR COMPETÊNCIAS

NO CODT

A estruturação desta metodologia tem como base as propostas de dois autores. A primeira
para o mapeamento das competências, que compõe a Etapa I da estruturação da ferramenta, e a
segunda, que compõe a Etapa II para mensurar as competências.
,

A Etapa I segue a metodologia proposta por Leme (2005), que tem como principais
características poder ser aplicada em empresas de qualquer porte e em todos os níveis da

organização, é totalmente voltada para a sua realidade, é um método construtivo e participativo,
que exige baixíssimo investimento, sua aplicação é simples e rápida e é comprovado
matematicamente. 0 autor sugere sua aplicação para identificar as competências organizacionais
e as competências individuais, identificar os indicadores para a construção do medidor de

competências e auxiliar na criação das perguntas para aplicar a seleção por competências.
Sua construção é separada em duas partes: uma para identificar as competências
organizacionais e outra, as competências de cada função.
A Parte I compreende a eleição da amostra, a coleta e consolidação dos indicadores, a
associação das competências aos indicadores e a validação. Cada etapa será mais profundamente
abordada durante a aplicação da metodologia. Como resultado desta parte tern-se definidas as
competências organizacionais.
A Parte II consiste na identificação de quais e em que intensidade essas competências são
necessárias para cada função.
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A Etapa II segue a metodologia de Rabaglio (2004) e Leme (2005). É formado por três
partes. A primeira consiste na construção do Medidor de Competências, proposto por Rabaglio
(2004), o qual é definido pela autora como uma ferramenta para avaliar, monitorar, desenvolver

pessoas, criando a possibilidade de que cada colaborador possa dar a maior produtividade.
A segunda parte consiste em eleger quem avalia, já que a metodologia empregada permite
uma ampla diversidade de tipos de avaliação, na visão de Leme (2005). E, por fim, a terceira
parte, que propõe a utilização de feedback conforme proposto por Rabaglio (2004).
A estruturação da aplicação da ferramenta pode ser visualizada no quadro 3 a seguir:
ETAPA I
INVENTÁRIO COMPORTAMENTAL PARA MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS

Parte I
1. Eleger a amostra
2. Coletar indicadores
3. Consolidar indicadores
4. Associação das competências aos indicadores
5. Validação

Parte II
1. Relacionar em que grau cada competência é necessária para cada função

ETAPA II
COMO MENSURAR AS COMPETÊNCIAS
Parte I
1. Construir o Medidor de competências

Parte II
1. Escolher o tipo de avaliação

Parte III
1. Feedback
Quadro 3 - Esquema de estruturação para a aplicação.
Fonte: dados secundários.
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6 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR
COMPETÊNCIAS NO CODT

A aplicação deu-se conforme as metodologias especificadas anteriormente e resumidas no
esquema exposto no quadro 3. Cada etapa será detalhada seguindo fielmente os passos utilizados
na sua implementação, que foram acompanhados pela Administradora, pela Diretoria do CODT e
pelo comae.

6.1 Inventário comportamental para mapeamento de competências

Leme (2005) define o inventário comportamental para mapeamento de competências
como uma lista de indicadores de competências que traz a conduta do comportamento ideal
desejado e necessário para que a organização possa agir alinhada à sua missão, visão, valores e
estratégia.
Para chegar a este resultado se faz necessária a aplicação da metodologia detalhada a
seguir.

6.1.1 Eleição da amostra

0 primeiro passo para o cumprimento desta etapa foi a eleição da amostra. A empresa
optou por aproveitar nesta etapa o comitê de avaliação formado para o desenvolvimento do Plano
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de Cargos e Salários, para manter a participação neste processo e para que houvesse a idéia de
continuidade de um projeto maior que é a estruturação de uma função de gestão de pessoas
voltada para a estratégia organizacional. E importante lembrar que este comitê é formado por um
representante do Centro Cirúrgico! Exames, um da Recepção/ Apoio, dois do Administrativo e a
Administradora, conduzidos pela pesquisadora.

6.1.2 Coleta de indicadores

Com a amostra escolhida, foi realizada a coleta dos indicadores. Para tanto, foi utilizada a
atividade proposta por Leme (2005), chamada "Gosto/Não Gosto/O Ideal Seria".
Cada colaborador recebeu uma folha com três colunas com a seguinte identificação:
Gosto, Não Gosto, 0 Ideal Seria (apêndice A). 0 objetivo é fazer com que os colaboradores
pensem nas pessoas com as quais se relacionam dentro da empresa. Na folha de coleta, são
registrados os comportamentos da pessoa que o colaborador estiver refletindo, separando-os nas
colunas Gosto, Não Gosto, 0 Ideal Seria.
Antes do exercício os colaboradores que compuseram a amostra passaram por uma
sensibilização, onde foram orientados acerca do conceito de competência e lembrados da missão
da empresa, bem como, explicou-se o objetivo da atividade e lhes foi apresentado um exemplo de
comportamento para cada coluna.
Segue o exemplo de comportamentos utilizado na sensibilização no quadro 4:
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0 IDEAL SERIA
NÃO GOSTO
GOSTO
Soluciona de forma rápida os Não 6 cortez com os colegas de Confraternizasse os resultados

problemas.

trabalho.

obtidos.

Quadro 4 — Exemplo de gosto/não gosto/o ideal seria
Fonte; Leme (2005, p. 53).

importante destacar que não houve limite de comportamentos a serem registrados, não
houve identificação de quem responde nem de quem é o comportamento.
Nesta fase foram levantados 127 comportamentos pelo comitê que seguem para a próxima

parte do trabalho.

6.1.3 Consolidação dos indicadores

Da fase anterior saíram os comportamentos que precisam ser transformados em
indicadores de competências organizacionais. Para tanto precisaram ser consolidados, ou seja, foi

escrita uma lista com todos os indicadores apurados, no infinitivo, para indicar uma ação, de
forma afirmativa, no sentido ideal para a organização.
Dos 127 comportamentos registrados, depois de eliminadas as frases duplicadas ou que

tinham o mesmo sentido e separados os indicadores que eventualmente estivessem na mesma
frase, restaram 61.
Alguns dos indicadores não são de competência, mas de clima organizacional, e, portanto
não foram utilizados neste processo, podendo ser aproveitados em projetos futuros de Gestão de
Clima Organizacional e ações de endomarketing. Subtraindo estes indicadores (que foram 4),

restaram 57.
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Esses indicadores foram analisados pela Administradora e pela pesquisadora em conjunto,
e foram incluidos alguns indicadores complementares, com vistas a tornar a lista mais completa e

corresponder completamente A estratégia da empresa. Analisando a literatura, foram incluidos 6
indicadores, totalizando 63 indicadores que estão apresentados no Quadro 6.

6.1.4 Associação das competências aos indicadores e validação

Com os indicadores já consolidados, a pesquisadora e a Administradora reuniram-se para
relaciona-los As competências. Para tanto, foi elaborada uma coletânea das competências

mencionadas nos referenciais teóricos, que serviu de baliza para encontrar as competências que
abrangiam da melhor forma os indicadores consolidados.

Algumas competências foram agrupadas já que são vistas como sinônimos ou com
conceitos complementares pelo comitê, que representa os colaboradores, e tiveram portanto
apenas uma definição de conceito. As competências levantadas com seus respectivos conceitos
propostos pela pesquisadora — buscando referencial teórico — e consensados pelo comitê estão

apresentadas no quadro 5 que segue:
COMPETÊNCIA
Comprometimento
Espirito de equipe e

cooperação
Conhecimento da função
Foco no cliente e solução
de problemas
Flexibilidade

Proatividade
Organização e
planejamento

CONCEITO
Capacidade de disponibilizar todo o potencial em prol dos objetivos e metas da equipe,
colaborando, dando suporte, com total dedicação e empenho.
Capacidade de compartilhar conhecimentos, incentivar a troca e o interesse pelo
crescimento conjunto da equipe, por um objetivo comum.
Interesse em manter-se atualizado com o desenvolvimento da função e na busca de
informações relacionadas com seu trabalho.
Toma providências rápidas diante de problemas, conflitos, visando o melhor atendimento
das necessidades dos clientes e colegas de trabalho.
Capacidade de adaptação rápida a situações inesperadas.
Capacidade de antecipar-se aos fatos, tendo ações preventivas no sentido de conduzir a
equipe a atingir melhores resultados.
Capacidade de organizar e estabelecer ordem de prioridade as tarefas, mesmo diante de
situações adversas, e otimizar procedimentos para melhores resultados.
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Comunicação e feedback
Relacionamento
interpessoal
Autodesenvolvimento

Capacidade de receber, compreender e transmitir informação de forma clara e concisa.

Aceita e faz criticas construtivas de maneira apropriada e no momento certo.
Capacidade de se relacionar de forma construtiva com o time, demonstrando
consideração e respeito pelos colegas, promovendo a união e integração de todos e
compartilhando problemas e soluções
Capacidade de buscar seu próprio desenvolvimento profissional.
Quadro 5 — Competências e seus conceitos
Fonte: dados primários.

Estabelecendo a relação entre estas competências e os indicadores, o inventário das
competências organizacionais fica como apresentado no quadro 6 a seguir:
Indicador

Competincia

1 Estar profundamente comprometido com o trabalho.

Comprometimento

2 Assumir tudo como se fosse dono, inclusive os sucessos e os fracassos da equipe.

Comprometimento

3 Trabalhar para atender a demandas e expectativas esperadas, de fora ou de dentro da própria equipe.

Comprometimento

4 Ter orgulho de pertencer a equipe e a defender contra ataques de terceiros.

Comprometimento

Saber quando 6 adequado e necessário se envolver com os outros colegas de trabalho para executar
uma tarefa.
17 Ter visão clara de seus papeis.

Comprometimento
Espirito de Equipe e
Cooperação
Espirito de Equipe e
Cooperação
Espirito de Equipe c
Cooperação
Espirito de Equipe c
Cooperação
Espirito de Equipe e
Cooperação
Espirito dc Equipe e
Cooperação
Espirito de Equipe e
Cooperação
Espirito de Equipe e
Cooperação
Espirito de Equipe e
Cooperação
Espirito dc Equipe e
Cooperação
Espirito de Equipe e
Cooperação
Conhecimento da Função

18 Procurar cumprir prazos sem prejuízo da qualidade.

Conhecimento da Função

5 Ser sempre pontual e ter compromisso corn os horários marcados.
6 Todos os esforços estão alinhados com os esforços da equipe. Remam no mesmo sentido.
7 Usar as habilidades e conhecimentos uns dos outros e aprender a todo momento.
8 Compartilhar seus conhecimentos e habilidades com os demais.
9

Incentivar todos a terem interesse no trabalho de seus colegas e a compartilhar informações sobre seus
trabalhos.

10 Apreciar sugestões e ideias criativas para melhorias. Compartilhar com os colegas.
11 Envolver-se e preocupar-se com os trabalhos dos colegas.
12 Ver suas tarefas e atividades como elementos que são parte de um processo.
13 Ter interesses nas especialidades dos outros membros e ajudar sempre que se faz necessário.
14

Poder passar uma tarefa a frente de forma que fique mais fácil para o próximo dar continuidade a
mesma.

15 Poder assumir uma tarefa de tal modo que o trabalho flua normalmente.
16

19 Conhecer a fundo os processos da sua area e das outras.

Conhecimento da Função

20 Prestar atenção na execução das tarefas, mesmo as rotineiras.

Conhecimento da Função

21 Ouvir com atenção as orientações e incorporar ao seu trabalho.

Conhecimento da Função

22 Terminar tudo que começa, nunca deixar uma atividade inacabada.

Conhecimento da Função

23 Assumir total responsabilidade pela qualidade e resultado de suas atividades.
24 Atender os clientes sempre com presteza, simpatia e agilidade.
25 Quando enfrentar problemas, obstáculos e conflitos, não ficar falando deles. Partir para a ação.

Conhecimento da Função
Foco no Cliente e Solução de
Problemas
Foco no Cliente e Solução de
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Problemas
26 Analisar os problemas. Evitar problemas futuros trabalhando em cima das causas e não dos sintomas.
27 Poder facilmente se adaptar a novas situações e a novas condições.

Foco no Cliente c Solução de
Problemas
Flexibilidade

28 Incorporar rápida e facilmente mudanças em procedimentos rotineiros.
Nunca pensar: " Não fui contratado para isso", " Essa não é minha função, "Não ganho para fazer
29 .
isso".
30 Conseguir prever acontecimentos e evitar adversidades ou erros.

Flexibilidade

31 Perceber quando vai ocorrer um problema. Antecipar ações para lidar com os obstáculos prováveis.

Proatividade

32 Ter iniciativa, não esperar ser chamado para expressar sua opinião.

Proatividade

33 Demonstrar ser ativo, participante, não mero espectador.
-I
34 Estar sempre criando um jeito novo de resolver problemas antigos.
35 Apresentar soluções inesperadas e inovadoras para resolver problemas difíceis.

Proatividade
Proatividade
Proatividade

Flexibilidade
Proatividade

36 Ter o hábito de planejar as tarefas diárias mesmo em meio a dificuldades e imprevistos.

Organização e Plancjamento

37 Poder encontrar com facilidade qualquer pasta ou documento que lhe seja solicitado.
38 Nunca perder tempo procurando coisas perdidas.
Ter sempre um método eficaz para realização das tarefas, mesmo quando não ha um procedimento
39
padrão
.
40 Trabalhar num ambiente organizado onde tudo tem um lugar certo para ser guardado.

Organização e Planejamento
Organização e Planejamento
Organização e Planejamento
Organização e Planejamento

41 Estar sempre informado do andamento dos processos.

Comunicação c Feedback

42 Buscar que as outras pessoas também estejam informadas, transmitindo as informações necessárias.

Comunicação e Feedback

43 Saber ouvir criticas e orientações.

Comunicação e Feedback

44 Criticar e orientar de maneira clara e agradável.

Comunicação e Feedback

45 Dar retorno a todas as pessoas que lhe solicitam algo.

Comunicação e Feedback

46 Pensar na utilidade, importância e consequências do que vai dizer.

Comunicação c Feedback

47 Usar um tom de voz agradável e envolvente enquanto se comunica.

Comunicação e Feedback

48 Prender a atenção das pessoas com facilidade.

Comunicação e Feedback

49 Ouvir com atenção e procurar colaborar com o que for possível.

Comunicação

50 Estar sempre atento a fornecer uma informação, ou uma ajuda a quem solicite.

Comunicação e Feedback

e Feedback

51 Não ter competidores ou "inimigos" dentro da equipe.

Relacionamento Interpessoal

52 Demonstrar consideração e respeito por seus colegas.
53 Participar de discussões, mas tão logo uma decisão final tenha sido tomada adotar a decisão.

Relacionamento Interpessoal

54 Respeitar aos outros mesmo no desacordo.

Relacionamento Interpessoal

55 Ter humor e disposição admiráveis e contagiante todos os dias.

Relacionamento Interpessoal

56 Ser admirado pelo otimismo compartilhado com a equipe.

Relacionamento Interpessoal

57 Evitar brigas e conflitos.

Relacionamento Interpessoal

58 Sempre ter uma palavra de apoio e encorajamento para um colega de trabalho.

Relacionamento Interpessoal

59 Elogiar e reconhecer o bom desempenho dos colegas.
60 Buscar aperfeiçoar continuamente suas habilidades comportamentais.

Relacionamento Interpessoal

Relacionamento Interpessoal

Autodesenvolvimento

61 Saber dos cursos que estão acontecendo relacionados ã sua Area de atuação pro fissional.
62 Participar de cursos, palestras e oficinas frequentemente.

Autodesenvolv imento

63 Incentivar os colegas a participarem de cursos, seminários e palestras.

Au todesenvolv imento

Quadro 6 - Indicadores de competência organizacional .
Fonte: dados primários.

Autodesenvolvimento
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Com este resultado, concluiu-se a Parte I da Etapa I, que serve de base para a realização
da Parte II, onde serão identificados os indicadores de competência para cada função.

6.1.5 As competências de cada função

Os cargos existentes no CODT foram descritos no Plano de Cargos e Salários, que
forneceu informações importantes nesta fase. Estes, conforme Benetti, Eyng e Gama (2005) estão
listados no quadro 7 a seguir:
CARGOS
Administrador
Assistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Almoxarifado
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar Financeiro
Enfermeiro
Farmacêutico
Manobrista
Recepcionista
Técnico de Enfermagem (Exames)
Técnico de Enfermagem (Centro Cirúrgico)
Quadro 7 - Cargos no CODT.
Fonte: adaptado de Benetti, Eyng e Gama (2005).

Leme (2005) coloca que para identificar quais competências são necessárias para cada
função e quanto é preciso, cada função deve ser analisada através de todos os indicadores
apurados para cada competência.
0 autor sugere que esta análise seja feita pelo superior de cada função. Neste caso, para
não haver sobrecarga de trabalho sobre a Administradora, já que esta exerce supervisão direta
sobre todas as demais funções, esta análise foi feita pela pesquisadora, através das informações
contidas no Plano de Cargos e Salários e da observação direta.
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Cada cargo foi avaliado por Benetti, Eyng e Gama (2005) de acordo com os seguintes

critérios: escolaridade, experiência, complexidade/iniciativa, responsabilidade por supervisão,
responsabilidade por erros, responsabilidade por contatos, responsabilidade por equipamentos,

responsabilidade por valores, responsabilidade por dados confidenciais e esforço mental/visual.
Estes fatores de avaliação receberam graus de intensidade, e cada cargo recebeu um grau
de cada fator, como apresentado no anexo A.
Para cada cargo, cada indicador foi analisado e classificado quanto à sua necessidade e
intensidade como: muito forte, forte, normal e não se aplica, através da planilha de mapeamento
de comportamentos da função — apêndice B.
Esta classificação foi atribuida pela pesquisadora com base na avaliação de cada cargo
estabelecida por Benetti, Eyng e Gama (2005).

Para mensurar a classificação de cada indicador nos cargos, se faz necessário o uso de
uma escala. Segundo o autor, este método comporta qualquer escala, portanto, foi escolhida a
escala de 0 a 5, onde o nível máximo — 5 — representa 100% da competência, para compatibilizar
com a escala do Medidor de Competências que sell visto mais adiante.
Portanto, de acordo com Leme (2005), se dividir o nível máximo da escala pela
quantidade de indicadores da competência mapeada teremos o peso de cada indicador. A fórmula
pode ser visualizada no quadro 8:
Nível máximo da escala

Peso Indicador =
Quantidade de indicadores da competência
Quadro 8 - Fórmula peso do indicador.
Fonte: adaptado de Leme (2005, p. 69).
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Aplicada esta fórmula ao estudo de caso obteve-se o resultado apresentado na tabela 1,
que segue:
Tabela 1 - Peso do indicador por competência.

COMPETÊNCIA

Nível

máximo

Comprometimento
Espirito de Equipe e Cooperação
Conhecimento da Função
Foco no Cliente e Solução de Problemas
Flexibilidade

Proatividade
Organização e Planejamento
Comunicação e Feedback
Relacionamento Interpessoal
Autodesenvolvimento
Total
Fonte: dados primários.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Quantidade de
Indicadores

Peso de cada
indicador

5
11
7
3
3
6
5
10
9
4
63

1
0,455
0,714
1,667
1,667
0,833
1
0,5
0,556
1,250

Com o peso de cada indicador e o levantamento das planilhas de mapeamento de
comportamentos, tem-se os dados necessários para o cálculo do nível de competências da função
(NCF), onde se multiplica o peso do indicador pela quantidade de indicadores marcados como
Forte ou Muito Forte na planilha de mapeamento de comportamentos, chegando-se ao quadro 9
em seguida:

Nível máximo da escala

NCF =
Quantidade de indicadores
De competência

Quantidade de indicadores
X marcados como Muito Forte
ou Forte.

Quadro 9 - Fórmula nível de competências da função.
Fonte: adaptado de Leme (2005, p. 70).

As tabelas a seguir proporcionam um detalhamento dos resultados obtidos com a
aplicação do cálculo do nível de competência da função para cada cargo do CODT.
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Os níveis de competência ficaram muito próximos de uma função para outra, fruto da
multifuncionalidade presente nas pequenas empresas.

Tabela 2 - NCF — Administrador.

Competência

Comprometimento
Espirito de Equipe e Cooperação
Conhecimento da Função
Foco no Cliente e Solução de Problemas
Flexibilidade
Proatividade
Organização e Planejamento
Comunicação e Feedback

Relacionamento Interpessoal
Autodesenvolvimento

0,455
0,714
1,667
1,667
0,833
1

Indicadores marcados
como "muito forte",
"forte"
5
11
7
3
2
6
5

5
5
5
5
3,333
5
5

0,5
0,556
1,250

9
9
4

4,5
5
5

Peso de cada
indicador

1

NCF

Fonte: dados primários.

Percebeu-se que apenas as competências flexibilidade e comunicação e feedback não
apresentaram nível máximo na escala.

Tabela 3 - NCF — Assistente Administrativo.

Competência
Comprometimento
Espirito de Equipe e Cooperação
Conhecimento da Função
Foco no Cliente e Solução de Problemas
Flexibilidade
Proatividade
Organização e Planejamento
Comunicação e Feedback

Relacionamento Interpessoal
Autodesenvolvimento
Fonte: dados primários.

1
0,455
0,714
1,667
1,667
0,833
1

Indicadores marcados
como "muito forte",
"forte"
5
11
7
2
3
5
5

5
5
5
3,333
5
4,167
5

0,5
0,556
1,250

9
8
4

4,5
4,444
5

Peso de cada
indicador

NCF
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Constatou-se que quatro das seis competências investigadas não alcançaram a pontuação
máxima na escala.

Tabela 4 - NCF

— Auxiliar Administrativo.
Competência

Comprometimento
Espirito de Equipe e Cooperação
Conhecimento da Função
Foco no Cliente e Solução de Problemas
Flexibilidade
Proatividade
Organização e Planejamento
Comunicação e Feedback
Relacionamento Interpessoal
Autodesenvolvimento

Peso de cada
indicador
1
0,455
0,714
1,667
1,667
0,833
1
0,5
0,556
1,250

Indicadores marcados

como "muito forte",
"forte"
5
11
7
2
3
4
5
9
7
4

NCF

5
5
5
3,333
5
3,333
5
4,5
3,889
5

Fonte: dados primários.

De acordo com as competências investigadas, identificou-se que seis delas apresentam
nível máximo na escala.

Tabela 5 - NCF — Auxiliar de Almoxarifado.

Competência

Comprometimento
Espirito de Equipe e Cooperação
Conhecimento da Função
Foco no Cliente e So lução de Problemas
Flexibilidade
Proatividade
Organização e Planejamento
Comunicação e Feedback
Relacionamento Interpessoal
Autodesenvolvimento
Fonte: dados primários.

1
0,455
0,714
1,667
1,667
0,833
1

Indicadores marcados
como "muito forte",
"forte"
5
11
7
2
3
4
5

0,5

9

0,556
1,250

7
4

Peso de cada
indicador

NCF

5
5
5
3,333
5
3,333
5
4,5
3,889
5
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Observou-se que este cargo apresenta os mesmos resultados que o cargo de Auxiliar

Administrativo.

Tabela 6 - NCF

— Auxiliar de Serviços Gerais.
Competência

Comprometimento
Espirito de Equipe e Cooperação
Conhecimento da Função
Foco no Cliente e Solução de Problemas
Flexibilidade

Proatividade
Organização e Planejamento
Comunicação e Feedback
Relacionamento Interpessoal
Autodesenvolvimento

Peso de cada
indicador
1
0,455
0,714
1,667
1,667
0,833
1
0,5
0,556
1,250

Indicadores marcados

como "muito forte",
"forte"
5
11
7
2
3
2
3
9
7
4

NCF

5
5
5
3,333
5
1,667
3
4,5
3,889
5

Fonte: dados primários.

Constatou-se que a competência proatividade apresenta baixo nível na escala em relação
às demais competências.

Tabela 7 - NCF — Auxiliar Financeiro.

Competência
Comprometimento
Espirito de Equipe e Cooperação
Conhecimento da Função
Foco no Cliente e So lução de Problemas
Flexibilidade

Proatividade
Organização e Planejamento
Comunicação e Feedback

Relacionamento Interpessoal
Autodesenvolvimento
Fonte: dados primários.

Peso de cada
indicador
1
0,455
0,714
1,667
1,667
0,833
1
0,5
0,556
1,250

Indicadores marcados
como "muito forte",

"forte"
5
11
7
2
3
4
5
9
7
4

NCF

5
5
5
3,333
5
3,333
5
4,5
3,889
5

81

Percebeu-se que este cargo apresenta os mesmos resultados do Auxiliar Administrativo e
do Auxiliar de Almoxarifado.

Tabela 8 - NCF — Enfermeiro.

Competência
Comprometimento
Espirito de Equipe e Cooperação
Conhecimento da Função
Foco no Cliente e Solução de Problemas
Flexibilidade
Proatividade
Organização e Planejamento
Comunicação e Feedback
Relacionamento Interpessoal
Autodesenvolvimento

Peso de cada

indicador
1
0,455
0,714
1,667
1,667
0,833
1
0,5
0,556
1,250

Indicadores marcados
como "muito forte",
"forte"
5
11
7
3
3
6
5
9
8
4

NCF
5
5
5
5
5
5
5
4,5
4,444
5

Fonte: dados primários.

Notou-se que apenas duas competências não atingiram o nível máximo da escala para este
cargo.

Tabela 9 - NCF — Farmacêutico.

Competência
Comprometimento
Espirito de Equipe e Cooperação
Conhecimento da Função
Foco no Cliente e Solução de Problemas
Flexibilidade
Proatividade
Organização e Planejamento
Comunicação e Feedback
Relacionamento Interpessoal
Autodesenvolvimento
Fonte: dados primários.

Peso de cada
indicador
1
0,455
0,714
1,667
1,667
0,833
1
0,5
0,556
1,250

Indicadores marcados
como "muito forte",
"forte"
5
11
7
2
3
4
5
9
7
4

NCF
5
5
5
3,333
5
3,333
5
4,5
3,889
5
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Conforme as competências investigadas, percebeu-se que os níveis alcançados por foco

no cliente e solução de problemas e proatividade são iguais e muito próximos ao nível de
relacionamento interpessoal.

Tabela 10 NCF
-

—

Manobrista.

Competência
Comprometimento
Espirito de Equipe e Cooperação
Conhecimento da Função
Foco no Cliente e So lução de Problemas
Flexibilidade
Proatividade
Organização e Planejamento
Comunicação e Feedback
Relacionamento Interpessoal
Autodesenvolvimento
Fonte: dados primários.

Peso de cada
indicador
1
0,455
0,714
1,667
1,667
0,833
1
0,5
0,556
1,250

Indicadores marcados
como "muito forte",
"forte"
5
11
7
3
3
4
3
9
7
4

NCF
5
5
5
5
5
3,333
3
4,5
3,889
5

Notou-se que este cargo apresenta a competência de organização e planejamento com

nível mais baixo entre as investigadas.
Tabela 11 NCF Recepcionista.
-

—

Competência
Comprometimento
Espirito de Equipe e Cooperação
Conhecimento da Função
Foco no Cliente e Solução de Problemas
Flexibilidade
Proatividade
Organização e Planejamento
Comunicação e Feedback
Relacionamento Interpessoal
Autodesenvolvimento
Fonte: dados primários.

Peso de cada
indicador

Indicadores marcados
como "muito forte",
"forte"

NCF

I
0,455
0,714
1,667
1,667
0,833
1
0,5
0,556
1,250

5
11
7
3
3
4
5
9
7
4

5
5
5
5
5
3,333
5
4,5
3,889
5
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Percebeu-se que este cargo apresenta seis competências identificadas com o nível máximo
da escala.

Tabela 12 - NCF — Técnico de Enfermagem.

Competência
Comprometimento
Espirito de Equipe e Cooperação
Conhecimento da Função
Foco no Cliente e So lução de Problemas
Flexibilidade
Proatividade
Organização e Planejamento
Comunicação e Feedback
Relacionamento Interpessoal
Autodesenvolvimento
Fonte: dados primários.

Peso de cada
indicador

Indicadores marcados
como "muito forte",
"forte"

NCF

1
0,455
0,714
1,667
1,667
0,833
1
0,5
0,556
1,250

5
11
7
3
3
5
4
9
7
4

5
5
5
5
5
4,167
4
4,5
3,889
5

Constatou - se que assim como o cargo de Recepcionista, este cargo apresenta seis

competências com o nível máximo, porem, as demais competências deste cargo apresentam
níveis mais altos que no anterior.

Os cargos do CODT apresentam níveis altos de todas as competências, todos acima da
metade da escala, o que significa que as competências organizacionais e as individuais são
semelhantes.

6.2 Como mensurar as competências

A Etapa II consiste na criação de um instrumento de mensuração de competências, de fi nir
quem e quando avaliar e como acontece o feedback,

S4

6.2.1 Medidor de competências

A ferramenta escolhida para mensurar as competências foi o Medidor de Competências
proposto por Rabaglio (2004). 0 questionário foi construido com base nos indicadores mapeados
pelo Inventário Comportamental apresentados no quadro 7.
0 Medidor é composto pelo conceito de cada competência, que foi definido juntamente
com o comitê, seguido dos indicadores de cada competência. Ao lado ha uma escala, de 1 a 5,
onde o 1 significa inaceitável e corresponde a nenhuma evidência da competência investigada, o
2 significa insatisfatório e corresponde a pouca evidencia da competência investigada,

o3

significa médio e corresponde a alguma evidencia da competência investigada, o 4 significa bom
e corresponde a boa evidencia da competência investigada e o 5 significa excelente e corresponde
a muito forte evidência da competência investigada.

O questionário foi testado pelo comitê, no sentido de encontrar indicadores com frases
ambíguas ou que a linguagem não estivesse adequada para os avaliados.
Foram efetuadas pequenas correções como a reestruturação de algumas frases e colocação
de exemplos em alguns indicadores. Foi então concluído o Medidor de Competências, que corn
estas alterações ficou aprovado pelo comitê para aplicação.
Alguns indicadores, que foram avaliados pela pesquisadora e pela Administradora corno
muito importantes foram reforçados no questionário, de modo que

a primeira vista possa parecer

que a pergunta está duplicada, o objetivo é fazer com que o avaliador repense a avaliação deste
indicador e evitar incoerências.
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Antes da aplicação do Medidor de Competências, os colaboradores devem passar por uma
nova fase de sensibilização, onde são apresentados o projeto e o questionário, explicada a sua
finalidade e dadas as instruções de preenchimento.
Segue o questionário construido para aplicação no CODT:

Medidor de Competências
/

Data:

Avaliado:

/

Avaliador:
Este questionário contem vários indicadores de competências. Use as seguintes orientações para o preenchimento:
* Leia todos os indicadores pertinentes a cada competência;
* Identifique a sua avaliação de cada indicador na área em branco;
*Expresse esta avaliação total dando ao avaliado um grau de 1 a 5, assinalando a coluna correspondente.

Inaceitável
Dão grau 1 se

2
Insatisfatório

3
Médio

Dã o grau 3 se
Dê o grau 2 se
você achar
você achar pouca
você achar
alguma evidência
evidência da
nenhuma evidência
da competência
competência
da competência
investigada ,
investigada.
investigada,

N°

4
Bom

5
Excelente

Dão grau 4 se
voce achar boa
evidência da
competência
investigada.

Dão grau 5 se
você achar muito
forte evidência da
competência
investigada.

Indicadores de competências

1

2

3

4

5

Comprometimento: Capacidade de disponibilizar todo o potencial em prol dos objetivos e metas da equipe, colaborando,
dando suporte com total dedicação e empenho.

a Da o máximo de si todos os dias, esta profundamente comprometido com o trabalho.
b Assume tudo como se fosse dono, inclusive os sucessos e os fracassos da equipe. Quando ganha,
todos ganham; quando perde, todos perdem.
Trabalha duro para atender a demandas e expectativas esperadas, de fora ou de dentro da própria
c
equipe.

d Tem orgulho de pertencer a equipe e a defende contra ataques de terceiros.
É sempre pontual e tem compromisso com os horários marcados.

Espirito de equipe e eitoperafjo: Capacidade de compartilhar conhecimentos, incentivar a troca e o interesse pelo crescimento
conjunto da equipe, por um objetivo comum.

a Todos os esforços estão alinhados com os esforços da equipe. Remam no mesmo sentido.
b Usa as habilidades e conhecimentos uns dos outros e aprende a todo momento.
C Compartilha seus conhecimentos e habilidades com os demais,
Incentiva todos a terem interesse no trabalho de seus colegas e a compartilhar informações sobre seus
d
trabalhos.

e Aprecia sugestões e idéias criativas para melhorias. Sempre as compartilha com os colegas.
f Envolve-se e preocupa-se com os trabalhos dos colegas.
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g Vê suas tarefas c atividades como elementos que são parte de urn processo.
h Tem interesses nas especialidades dos outros membros e ajuda sempre que se faz necessário.
Pode passar uma tarefa A frente de forma que fique mais fácil para o próximo dar continuidade A
mesma.
.i Pode assumir uma tarefa de tal modo que o trabalho flua normalmente.
Sabe quando é adequado e necessário se envolver com os outros colegas de trabalho para executar
k
uma tarefa.
Conhecimento da função: Interesse em manter-se atualizado corn o desenvolvimento da função e na busca de informações

relacionadas com seu trabalho.
a Tem visão clara de seus papéis.
b Procura cumprir prazos sem prejuízo da qualidade.

,

C Conhece a fundo os processos da sua área e das outras

d Presta atenção na execução das tarefas, mesmo as rotineiras.
e Ouve com atenção as orientações e incorpora ao seu trabalho.

f Termina tudo que começa, nunca deixando uma atividade inacabada.
g Assume total responsabilidade pela qualidade e resultado de suas atividades.

Foco no cliente e solução de problemas: Toma providências rápidas diante de problemas, conflitos, visando o melhor
atendimento das necessidades dos clientes e colegas de trabalho.
a Atende os clientes sempre com presteza, simpatia e agilidade.

b Quando ocorre um problema, assume o problema como se fosse seu. Sente-se responsável pela
solução. Não passa o problema adiante a menos que não tenha autonomia para resolvê-lo.
C Quando enfrenta problemas, obstáculos e conflitos, não fica falando deles. Parte para a ação.

d
5
a
b

Analisa os problemas. Evita problemas futuros trabalhando em cima das causas e não dos sintomas_

Flexibilidade: Capacidade de adaptação rápida a situações inesperadas.
Pode facilmente se adaptar a novas situações e a novas condições.

Incorpora rápida e facilmente mudanças em procedimentos rotineiros.
Nunca pensa: "NI) fui contratado para isso", " Essa não é minha função', "MID ganho para fazer
c
isso".
Proatividade: Capacidade de antecipar-se aos fatos, tendo ações preventivas no sentido de conduzir a equipe a atingir os
melhores resultados_

a Consegue prever acontecimentos e evitar adversidades ou erros.
b Percebe quando vai ocorrer um problema. Antecipa ações para lidar com os obstáculos prováveis.
c Tem iniciativa, não espera ser chamado para expressar sua opinião.

d Demonstra ser ativo, participante, não mero espectador.
e Está sempre criando um jeito novo de resolver problemas antigos.
f Costuma apresentar soluções inesperadas e inovadoras para resolver problemas difíceis.
Organização e planejamento: Capacidade de organizar e estabelecer ordem de prioridade As tarefas, mesmo diante de

situações adversas, e otimizar procedimentos para melhores resultados.

a Tem o hábito de planejar as tarefas diárias mesmo em meio a dificuldades e imprevistos.
b Pode encontrar com facilidade qualquer pasta ou documento que lhe seja solicitado.
C Nunca perde tempo procurando coisas perdidas.

d Tem sempre um método eficaz para realização das tarefas, mesmo quando não há um procedimento
padrão.

e Trabalha num ambiente organizado onde tudo tern um lugar certo para ser guardado.
Comunicação e feedback: Capacidade de receber, compreender e transmitir informação de forma clara e concisa. Aceita e faz

críticas construtivas de maneira apropriada e no momento certo.

a Está sempre informado do andamento dos processos.
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b

Busca que as outras pessoas também estejam informadas, transmitindo as informações necessárias.

C

Sabe ouvir criticas e orientações.

d Critica e orienta de maneira clara e agradável.
e Da retorno a todas as pessoas que lhe solicita algo.

f Pensa na utilidade, importância e consequências do que vai dizer.
g Usa um tom de voz agradável e envolvente enquanto se comunica.

h

Prende a atenção das pessoas com facilidade.

i

Ouve com atenção e procura colaborar com o que for possível.

j

Esta sempre atento a fornecer uma informação, ou uma ajuda a quem solicite.

Relacionamento interpessoal:

Capacidade de se relacionar de forma construtiva com o time demonstrando consideração e
respeito pelos colegas, promovendo a união e integração de todos e compartilhando problemas e soluções.

a

Não tem competidores ou "inimigos" dentro da equipe.

b Demonstra consideração e respeito por seus colegas_
C

Participa de discussões, mas tão logo uma decisão final tenha sido tomada passa a adotar a decisão.

e

Tem humor e disposição admiráveis e contagiante todos os dias.

Respeita aos outros mesmo no desacordo.

f

E admirado pelo otimismo compartilhado com a equipe.

g
h

Evita brigas e conflitos.

I

Elogia e reconhece o bom desempenho dos colegas.

Sempre tem uma palavra de apoio e encorajamento para um colega de trabalho.

10 Autodesenvolvimento: Capacidade de buscar seu

próprio desenvolvimento profissional.

a Busca aperfeiçoar continuamente suas habilidades comportamentais.

b Sempre sabe dos cursos que estão acontecendo relacionados A sua area de atuação profissional.
Participa de cursos, palestras e oficinas frequentemente.

d Incentiva os colegas a participarem de cursos, seminários e palestras_

Para chegar ao nível de competência do colaborador, são somadas as notas atribuidas a
cada indicador e divididas pela quantidade total de indicadores da competência (cálculo da média
simples). Por exemplo, um colaborador que tenha obtido notas 3, 3, 4 e 4 respectivamente nos
indicadores correspondentes à competência autodesenvolvimento, obteria nota 3,5 nesta
competência (3 + 3 + 4 + 4 = 14 : 4 = 3,5).

Esse resultado se comparado ao NCF (nível de competência da função) indica qual a
distância entre o desempenho do colaborador e o desempenho ideal esperado dele em cada

competência sob a analise do avaliador. Considerando o mesmo exemplo acima citado, sendo o
NCF da competência autodesenvolvimento para o cargo deste colaborador nota 5, há urna
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distância de 1,5 pontos que devem ser recuperados através de ações a serem descritas no Plano de
Desenvolvimento de Pessoas.
As vantagens da utilização do Medidor, segundo Rabaglio (2004), são que todos terão
ciência do que é bom para o seu desenvolvimento e o da equipe e do que é preciso para que se
desempenhem bem, o feedback torna-se uma prática comum e as pessoas têm um plano de ação e
podem trabalhar pelo seu aperfeiçoamento, o líder cria a cultura do feedback e estimula todos a
usarem esta ferramenta para fortalecer pontos positivos uns dos outros, o líder e a equipe em si
serão capazes de monitorar o progresso e de adotar corretivos, se necessário, entre outros.

6.2.2 Tipo de Avaliação

O CODT acredita que 6 importante criar em seus colaboradores a cultura de buscar seu
próprio desenvolvimento. Neste contexto, foi utilizada a auto-avaliação, quando o avaliado faz
sua própria avaliação. Porém, este tipo não é completo pois não incentiva a interação entre os
colaboradores e a prática do feedback.
Portanto, foi escolhida uma combinação de tipos de avaliação para atingir os objetivos da
empresa. Além da auto-avaliação, serão utilizadas a avaliação do superior imediato, o que Leme
(2005) chama de avaliação conjunta, ou avaliação 180°.
No Centro Cirúrgico e Recepção, onde os colaboradores apresentam maior maturidade
profissional e já tem a cultura do feedback constante, pode ser utilizada a avaliação de pares,
onde um colaborador do mesmo nível hierárquico avalia o outro, reduzindo a influência da chefia
no processo. Nos demais setores permanece a avaliação 180°.
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A avaliação da Administradora é composta da auto-avaliação, como nos demais cargos, e
da avaliação da Diretoria, que acompanha seu trabalho e exerce supervisão sobre suas atividades.
A periodicidade da avaliação será semestral. Na primeira avaliação o colaborador tem
uma base para o seu desenvolvimento, e a empresa estabelece as metas de desempenho e o Plano
de Desenvolvimento de Pessoas, para que na segunda avaliação, o resultado possa ser utilizado
para fins de encarreiramento e promoção.
Com isso conclui-se a Parte II da Etapa II.

6.2.3 Feedback

Toda a equipe deve ser treinada a dar e receber feedback. Não apenas formalmente, após a
aplicação do Medidor de Competências, mas a todo o momento, com o objetivo de promover o
crescimento e desenvolvimento conjunto da equipe.
Só se fornece feedback quando se pode contribuir para o sucesso do outro. Deve ser feito
diretamente à pessoa, e os elogios podem ser feitos em público, mas a critica em particular.
Devem ser usados todos os elementos da percepção, de dados concretos, iniciando sempre pelos
pontos fortes (RABAGLIO, 2004).
A autora afirma ainda que devem ser estabelecidas metas de manutenção dos pontos
fortes e os pontos a melhorar devem ser abordados sempre ilustrando com dados reais, o avaliado
precisa compreender a necessidade de melhorar, estabelecendo metas de melhoria com prazos
fixados para reavaliação.
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Finaliza-se a avaliação dando espaço para o avaliado falar, enfatizando as metas
consensadas e reforçando mais alguns pontos fortes, para estimular a auto-estima.
Para Rabaglio (2004), quem recebe o feedback não deve replicar, retrucar ou justificar-se.
Em caso de dúvidas, deve fazer perguntas que o ajude a compreender o raciocínio do avaliador e
solicitar esclarecimentos para assegurar o entendimento. Deve haver empatia mútua.
Finaliza-se agradecendo o esforço e a contribuição do outro. Em seguida, o avaliado faz
uma análise profunda do que ouviu e das metas consensadas e põe em prática o plano de ação,
solicitando ajuda quando necessário.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A metodologia de avaliação de desempenho por competências é de grande utilidade para
as empresas que aplicam ou pretendem aplicar a gestão de pessoas por competências. Este é o
caso do Centro Oftalmológico de Diagnose

e Terapêutica, que no intuito de avaliar a

compatibilidade entre as competências organizacionais e individuais, tem focado esforços no
desenvolvimento de seus colaboradores. Há pouco tempo, criou seu Plano de Cargos e Salários, e
como critério de encarreiramento, deseja utilizar a ferramenta de avaliação de desempenho por
competências.

O CODT é uma empresa de serviços na área da saúde, onde para manter os padrões altos
de qualidade exigidos pelo mercado, é necessário ter no seu quadro funcional pessoas altamente
qualificadas e trabalhando por um objetivo comum.
Estes fatores delinearam a construção do problema de pesquisa do presente trabalho de

conclusão de curso que foi: como aplicar a ferramenta Avaliação de Desempenho por
competências no CODT?
Pode-se concluir que esta ferramenta pode ser aplicada de maneira eficaz e eficiente nesta
organização.
Em resposta ao primeiro objetivo especifico de identificar as práticas de recursos
humanos existentes na empresa, pôde-se perceber que a atual gestão vê os recursos humanos
como peça chave da manutenção da qualidade, e deve estar diretamente vinculada

a estratégia

empresarial. 0 primeiro passo foi a realização do Plano de Cargos e Salários, que serviu para
delimitar e identificar as atribuições de cada cargo e qual o perfil do seu ocupante, bem como
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para auxiliar na padronização dos processos. Até então esta função era extremamente burocrática
e operacional.
Em relação ao objetivo de relacionar a aplicação do método de Avaliação de Desempenho
por competências com as práticas de recursos humanos identificadas, constatou-se que esta é uma
ferramenta que pode ser utilizada para fins de encarreiramento e promoção, bem como para a
criação de um Plano de Desenvolvimento de Pessoas e o mapeamento das competências pode ser
utilizado para a aplicação de outras ferramentas da Gestão por Competências.
No que se refere ao objetivo de desenvolver um instrumento de avaliação aplicável aos
diversos níveis hierárquicos da organização, conclui-se que o Medidor de Competências,
construido através do Inventário Comportamental para Mapeamento de Competências pode ser
utilizado para todos os colaboradores da empresa, considerando-se o Nível de Competência da
Função.
Quanto ao objetivo de estruturar a implantação do método na empresa, observa-se que
com o detalhamento das metodologias de avaliação e da aplicação, tem-se subsídios para que esta
ferramenta seja implantada integralmente no CODT.
Portanto, conclui-se que o objetivo geral de desenvolver e aplicar o método de Avaliação
de Desempenho por competências no Centro Oftalmológico de Diagnose e Terapêutica foi
alcançado com sucesso com a finalização deste trabalho.
Diversos outros trabalhos podem derivar deste. Recomenda-se a realização de outros
estudos visando aplicar outras ferramentas da Gestão por Competências, como seleção,
treinamento e desenvolvimento, remuneração, aproveitando o mapeamento de competências
realizado neste trabalho.
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Outra possibilidade é a análise da reação dos colaboradores 6. implantação da avaliação de

desempenho por competências na empresa, bem como das melhorias resultantes desta
implantação.

Por fim, recomenda-se a realização de estudos quanto A aplicabilidade deste modelo
proposto em outras empresas, de portes diferentes e que atuem em setores diversos.

94

REFERÊNCIAS

BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A. Administração: construindo vantagem competitiva.
Sao Paulo: Atlas, 1998.
BENETTI, Kelly Cristina.; EYNG, Poliana Marlene.; GAMA, Gustavo Lopes. Plano de cargos e
salários com pesquisa salarial. Centro Oftalmológico de Diagnose e Terapêutica.
Florianópolis, 2005.
BOHLANDER, George.; SNELL, Scott.; SHERMAN, Arthur. Administração de recursos
humanos. São Paulo: Thomson, 2003.

CERVO, Amado Luiz.; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia cientifica: para uso de
estudantes universitários. 3. ed. São Paulo: Mc Graw-Hill, 1983. p. 73-88.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

. Desempenho humano nas empresas: como desenhar cargos e avaliar o desempenho.
5. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 5.ed. Sao Paulo: Cortez, 2001.

COOPERS & LYBRAND. Remuneração estratégica: a nova vantagem competitiva. São Paulo:
Atlas, 1996.
. Remuneração por habilidades e por competências: preparando a organização para a
era das empresas de conhecimento intensivo. Sao Paulo: Atlas, 1997.

DAFT, Richard L. Teoria e projeto das organizações. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
DEFFUNE, Deise; DESPRESBITERIS, Lea. Competências, habilidades e currículos de
educação profissional: crônicas e reflexões. 2.ed. Sao Paulo: SENAC, 2002.

95

DESLADES, Sue ly Ferreira. A construção do projeto de pesquisa. In: MINAYO, Maria Cecilia
(Org). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 21° ed. Petropolis, RJ: Vozes, 2002.

DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na
empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2004.
(org). Gestão por competências: um modelo avançado para o gerenciamento de
pessoas. São Paulo: Gente, 2001.

FERREIRA, Ademir Antonio.; REIS, Ana Carla F.; PEREIRA, Maria Isabel. Gestão
empresarial: de Taylor aos nossos dias. São Paulo: Pioneira, 2002.
FISCHER, Rosa Maria. Mudança e transformação organizacional. In: FLEURY, Maria Teresa
Leme (coord.). As pessoas na organização. São Paulo: Gente, 2002.
FLEURY, Maria Teresa Leme. A gestão da competência e a estratégia organizacional. In:
FLEURY, Maria Teresa Leme (coord.). As pessoas na organização. São Paulo: Gente, 2002.
FREITAS, Rubens Cerqueira. Avaliação de competências. São Paulo, 2001. Disponível em:
<http://www.rh.com.br/ler.php?cod=3185&org=7 >. Acesso em 08 out. 2005, 16:30.
GIRARDI, Dante Marciano. Evolução histórica da administração de recursos humanos no
Brasil. Florianópolis, 2002. Disponível em: <http://www.crasc.org.br >. Acesso em 08 nov. 2004,
21:30.

HAMEL, Gary.; PRAHALAD, C. K. Competindo pelo futuro: estratégias inovadoras para obter
o controle de seu setor e criar os mercados de amanhã. 14. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1995.
HAMPTON, David. Administração contemporânea: teoria, prática e casos. 3. ed. São Paulo:
McGraw-Hill, 1992.
KOCHE, Jose Carlos. Fundamentos de metodologia cientifica: teoria da ciência e iniciação a
pesquisa. 2. ed. Petropolis, RJ: Vozes, 1997.

96

LACOMBE, Francisco Jose M.; HEILBORN, Gilberto Luiz J. Administração: princípios e
tendências. Sao Paulo: Saraiva, 2003.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia
cientifica. 2.ed. Sao Paulo: Atlas, 1990.

LE BOTERF, Guy. Desenvolvendo a competência dos profissionais. 3. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2003.

LEME, Rogerio. Aplicação prática de gestão de pessoas por competências: mapeamento,
treinamento, seleção, avaliação e mensuração de resultados de treinamento. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2005.

LUCENA, Maria Diva da Salete. Avaliação de desempenho. São Paulo: Atlas, 1995.

. Planejamento de recursos humanos. Sao Paulo: Atlas, 1991.

MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e dissertações.
2.ed. São Paulo: Atlas, 1994.

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. 6.ed. v.l. São Paulo: Atlas, 2005.

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 5. ed. Sao Paulo: Atlas,
2005.

MINAYO, M. Cecilia de S. et al. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Rio de Janeiro:
PetrOpolis, 1994.

MINTZBERG, Henry.; AHLSTRAND, Bruce.; LAMPEL, Joseph. Safiri de estratégia: um
roteiro pela selva do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000.

97

NERI, Aguinaldo A. Gestic) de RH por competências e a empregabilidade. Campinas:
Papirus, 1999.

OLIVEIRA, Heitor Chagas de. 0 jogo da malha: recursos humanos e conectividade. Rio de
Janeiro: Qualitymark, 2004.
PEREIRA Jr., Paulo Jorge C.; GONÇALVES, Paulo Roberto S. A empresa enxuta: as idéias e a
prática que fazem das pequenas empresas as organizações mais ágeis do mundo. Rio de Janeiro:
Campus, 1995.
PONTES, Benedito Rodrigues. Avaliação de desempenho: nova abordagem. 8. ed. Sao Paulo:
LTr, 2002.

RABAGLIO, Maria Odete. Ferramentas de avaliação de performance com foco em
competências. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.

RESENDE, Enio. 0 livro das competências: desenvolvimento das competências:a melhor autoajuda para pessoas, organizações e sociedade. 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003.
RODRIGUEZ, Martius V. Rodrigues y. Classificando as competências. Sao Paulo, 2002.
Disponível em: <http://www.rh.com.br/ler.php?cod=3250&org=7 >. Acesso em 05 out. 2005,
17:30.

ROESCH, S. M. A. Projeto de estágio do curso de administração , guia para pesquisas,
projetos, estágios e trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 1999.

RUZZARIN, Ricardo; AMARAL, Augusto; SIMINOVSCHI,
competências: indo além da teoria. Porto Alegre: SEBRAE/RS, 2002

Marcelo.

Gestão por

SAVIANI, Jose Roberto. Repensando as pequenas e médias empresas: como adequar os
processos de administração aos novos conceitos de modernidade. Sao Paulo: Makron Books,
1994.

SHIGUNOV NETO, Alexandre. Avaliação de desempenho: as propostas que exigem uma nova
postura dos administradores. Rio de Janeiro: Book Express, 2000.

98

SILVA, Fábio Gomes da. Fundamentos da excelência — clinicas medicas. In: SCARPI, Marinho
Jorge.(org). Gestão de clinicas médicas. Sao Paulo: Futura, 2004.
SILVA, Mateus de Oliveira. Gestão de pessoas através do sistema de competências:
estratégias, processos, desempenho e remuneração: fundamentos e aplicação. Rio de Janeiro:
Qua litymark, 2005.
STOFFEL, Inácio. Administração do desempenho: metodologia gerencial de excelência.
Florianópolis: Perspectiva, 1997.
TOMANIK, Eduardo Augusto. 0 olhar no espelho: "conversas"sobre a pesquisa em ciências
sociais. Maringá: EDUEM, 1994.p.133-139.

VERGARA, Sylvia Maria. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo:
Atlas, 1997.
XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Competência para o sucesso:como se preparar para uma
carreira executiva solida. 2. ed. Sao Paulo: STS, 2002.
ZARIFIAN, Philippe. 0 modelo das competências. Sao Paulo: Senac, 2003.
. Objetivo competência: por uma nova lógica. Sao Paulo: Atlas, 2001.

99

APÊNDICE A - FORMULÁRIO GOSTO/NÃO GOSTO/0 IDEAL SERIA
GOSTO

NÃO GOSTO

0 IDEAL SERIA
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APÊNDICE B — PLANILHA DE MAPEAMENTO DE COMPORTAMENTOS

Planilha de Mapeamento de Comportamentos
Cargo:
Instruções: Analise cada comportamento e marque com um X a coluna que melhor representa a intensidade e a

necessidade do comportamento para o melhor desempenho do profissional que ocupa o cargo acima.
Comportamento

Muito
Forte

Não se
aplica

Normal

Forte

COMPROMETIMENTO

Estar profundamente comprometido com o trabalho.
Assumir tudo como se fosse dono, inclusive os sucessos e os fracassos da equipe.
Trabalhar para atender a demandas e expectativas esperadas, de fora ou de dentro da
própria equipe.

Ter orgulho de pertencer a equipe e a defender contra ataques de terceiros.
Ser sempre pontual e ter compromisso com os horários marcados.
ESPIRITO DE ESQUIPE E COOPERAÇÃO
Todos os esforços estão alinhados com os esforços da equipe. Remam no mesmo
sentido.

Usar as habilidades c conhecimentos uns dos outros e aprender a todo momento.
Compartilhar seus conhecimentos e habilidades com os demais.
Incentivar todos a terem interesse no trabalho de seus colegas e a compartilhar
informações sobre seus trabalhos.

Apreciar sugestões e ideias criativas para melhorias. Compartilhar com os colegas.
Envolver-se e preocupar-se com os trabalhos dos colegas_
Ver suas tarefas e atividades como elementos que são parte de um processo.
Ter interesses nas especialidades dos outros membros e ajudar sempre que se faz
necessário.

Poder passar uma tarefa a frente de forma que fique mais fácil para o próximo dar
continuidade a mesma.
Poder assumir uma tarefa de tal modo que o trabalho flua normalmente.
Saber quando é adequado e necessário se envolver com os outros colegas de trabalho
para executar uma tarefa. _
CONHECIMENTO DA FUNÇÃO
Ter visão clara de seus papéis.
Procurar cumprir prazos sem prejuízo da qualidade.
Conhecer a fundo os processos da sua area e das outras.
Prestar atenção na execução das tarefas, mesmo as rotineiras.
Ouvir com atenção as orientações c incorporar ao seu trabalho.
Terminar tudo que começa, nunca deixar uma atividade inacabada.
Assumir total responsabilidade pela qualidade e resultado de suas atividades.
FOCO NO CLIENTE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Atender os clientes sempre com presteza, simpatia e agilidade_

I

I
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Quando enfrentar problemas, obstáculos e conflitos, não ficar falando deles. Partir para
a ação.
Analisar os problemas. Evitar problemas futuros trabalhando em cima das causas e não
dos sintomas.
FLEXIBILIDADE
Poder facilmente se adaptar a novas situações e a novas condições.
Incorporar rápida e facilmente mudanças em procedimentos rotineiros.
Nunca pensar: "Não fui contratado para isso", " Essa não é minha função", "Não ganho
para fazer isso".
PROATIVIDADE
Conseguir prever acontecimentos e evitar adversidades ou erros.
Perceber quando vai ocorrer um problema. Antecipar ações para lidar com os
obstáculos prováveis.
Ter iniciativa, não esperar ser chamado para expressar sua opinião.
Demonstrar ser ativo, participante, não mero espectador.
Estar sempre criando um jeito novo de resolver problemas antigos.
Apresentar soluções inesperadas e inovadoras para resolver problemas difíceis.
ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO
Ter o habito de planejar as tarefas diárias mesmo em meio a dificuldades c
imprevistos.
Poder encontrar com facilidade qualquer pasta ou documento que lhe seja solicitado.
Nunca perder tempo procurando coisas perdidas.
Ter sempre um método eficaz para realização das tarefas, mesmo quando não ha um
procedimento padrão.
Trabalhar num ambiente organizado ande tudo tem um lugar certo para ser guardado.
COMUNICAÇÃO E FEEDBACK
Estar sempre informado do andamento dos processos.
Buscar que as outras pessoas também estejam
informações necessárias.

informadas, transmitindo as

Saber ouvir criticas e orientações.
Criticar e orientar de maneira clara e agradável.
Dar retorno a todas as pessoas que lhe solicitam algo.
Pensar na utilidade, importância e consequências do que vai dizer.
Usar um tom de voz agradável e envolvente enquanto se comunica.
Prender a atenção das pessoas com facilidade.
Ouvir com atenção e procurar colaborar com o que for possível.
Estar sempre atento a fornecer uma informação, ou uma ajuda a quem solicite.
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
Não ter competidores ou "inimigos" dentro da equipe.
Demonstrar consideração e respeito por seus colegas.
Participar de discussões, mas tão logo uma decisão final tenha sido tomada adotar a
decisão.
Respeitar aos outros mesmo no desacordo.
Ter humor e disposição admiráveis e contagiante todos os dias.
Ser admirado pelo otimismo compartilhado com a equipe.
Evitar brigas c conflitos.
Sempre ter uma palavra de apoio e encorajamento para um colega de trabalho.
Elogiar e reconhecer o bom desempenho dos colegas.
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AUTODESENVOLVIMENTO
Buscar aperfeiçoar continuamente suas habilidades comportamentais.
Saber dos cursos que estão acontecendo relacionados 'a sua área de atuação
pro fi ssional.
Participar de cursos, palestras e oficinas frequentemente.
Incentivar os colegas a participarem de cursos, seminários e palestras.
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ANEXO A — MANUAL DE AVALIAÇÃO DE CARGOS E RESULTADO DA
AVALIAÇÃO DE CARGOS
Fonte: Benetti, Eyng e Gama (2005).
INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO DE CARGOS
Juntamente com o Catálogo de Cargos, a Avaliação de Cargos faz parte do Plano de
Cargos e Salários com Pesquisa Salarial do CODT. 0 objetivo do sistema de avaliação de cargos
é possibilitar que um determinado cargo possa ser medido e comparado com outros, utilizando-se
de critérios técnicos, evitando, dessa forma, critérios subjetivos e disparidades salariais nocivas
ao desenvolvimento dos recursos humanos da organização. Alem de ordenar os cargos, a
avaliação permite a definição da estrutura salarial que, por sua vez,

é parte fundamental da

determinação dos salários a serem praticados.
No Catálogo de Cargos foram elaboradas a Descrição dos Cargos (relato das atividades) e
a Especificação dos Cargos (requisitos necessários ao ocupante). 0 passo seguinte

a análise dos

cargos foi a Avaliação dos Cargos, ou seja, determinar a posição de cada cargo para se conseguir
uma estrutura ocupacional lógica e eqüitativa. Este processo determina o valor proporcional de
cada cargo dentro da estrutura ocupacional do CODT.
0 método escolhido para avaliação de cargos foi o Método por Pontos que, alem de
universalmente aceito, 6 a metodologia que quantifica com melhor precisão os valores dos
cargos. Para aplicar este método, ou seja, para medir os cargos, fez-se necessário a criação e
utilização de um Manual de Avaliação de Cargos, onde todos os fatores de avaliação e seus
respectivos valores matemáticos são definidos.
0 Manual de Avaliação de cargos foi elaborado e fundamentado na análise de cargos feita
pela Descrição e Especificação de Cargos. Dessa forma, escolheu-se com o Comitê de Avaliação
os fatores mais representativos, ou seja, aqueles que apresentam maior grau de contribuição e que
possibilitam identificar as peculiaridades de cada um dos graus existentes. Os fatores escolhidos
foram: Escolaridade, Experiência, Complexidade/Iniciativa, Responsabilidade por Supervisão,
Responsabilidade por Erros, Responsabilidade por Contatos, Responsabilidade por
Equipamentos, Responsabilidade por Valores, Responsabilidade por Dados Confidenciais
Esforço Mental/Visual.

e
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Manual de Avaliação de Cargos

A fundamentação e a elaboração do Manual de Avaliação de Cargos está baseada na
análise dos cargos reunidos no Catálogo de Cargos do CODT. Os fatores de avaliação

correspondem a uma análise acurada conjunta com o Comitê de Avaliação e estão de acordo com
a realidade do Sistema. Apresentam o maior grau de contribuição e possibilitam identificar as
especificidades de cada um dos graus existentes.
Escolaridade
Este fator avalia as exigências do cargo em termos de instrução básica que o colaborador deve ter
ad uirido antes de ocu ar o car o.
DESCRIÇÃO
GRAUS
1° grau completo.
A
B
2° grau completo.
C
2° grau e curso técnico.
Superior incompleto (a partir de 50% do curso).
D
E
Superior completo.
F
Pós - Graduação
Experiência

Este fator especifica o período de tempo necessário no exercício do próprio cargo, para que o
colaborador possa adquirir habilidade suficiente ao desempenho satisfatório do cargo.
GRAUS
DESCRIÇÃO
A
Até 3 meses.
B
De 4 a 6 meses.
De 7 meses a 1 ano.
C
D
De 1 ano e 1 mês a 2 anos.
E
Acima de 2 anos.
Complexidade/Iniciativa
Este fator avalia a complexidade dos trabalhos executados, a iniciativa exigida para a solução de
problemas e o grau de independência requerido.
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GRAUS

DESCRIÇÃO

A

Atividades amplamente rotineiras. Os processos de trabalho são padronizados,
não possibilitando mudanças nos métodos e o ocupante segue instruções

simples para a execução do seu trabalho.
Atividades um tanto rotineiras com algumas variações que seguem normas
definidas. 0 ocupante pode tomar decisões que envolvem pouca dificuldade
nas raras oportunidades de ação independente.
C

Tarefas semi-rotineiras que obedecem a processos padronizados ou a métodos
compreensíveis. Exige certo nível de discernimento para efetuar variações
dentro de limites prescritos.

D

Planejamento e execução de tarefas pouco rotineiras, de alguma complexidade.
0 ocupante lida com problemas e se baseia em precedentes para a solução.
Discernimento, ação independente e julgamento são freqüentemente requeridos

para a avaliação de situações e a recomendação de ações.
E

Tarefas desprovidas de rotinas bem definidas. 0 ocupante lida freqüentemente
com problemas variados, alguns deles complexos.

0 trabalho exige

planejamento meticuloso e análise demorada de seus elementos. Algumas
soluções originais são exigidas para o encaminhamento de problemas.

Responsabilidade por Supervisão
Este fator avalia a natureza da supervisão exercida.
DESCRIÇÃO
GRAUS
A

0 trabalho não envolve supervisão de subordinados.

B

0 trabalho envolve supervisão de subordinados que executam tarefas simples e

rotineiras.
C

0 trabalho envolve supervisão de subordinados que executam tarefas de
moderada complexidade.

D

O trabalho envolve supervisão de subordinados que executam tarefas
complexas e de natureza especializada e variada.
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Responsabilidade por Erros
Esse fator avalia a possibilidade de ocorrência de erros e suas conseqüências para a organização,
bem como o dispêndio de tempo necessário para sua correção.

DESCRIÇÃO

GRAUS
A

Trabalho que apresenta minima possibilidade de erros.

B

Trabalho cujos erros eventuais são descobertos em seu curso normal com
poucas dificuldades para sua correção.

C

Trabalho cujos possíveis erros são descobertos por terceiros ou na seqüência
dos mesmos, ocasionando relativa perda de tempo para sua correção e
eventuais prejuízos financeiros e A imagem da empresa.

D

0 trabalho exige atenção e senso de responsabilidade elevados para evitar erros
em decisões que envolvam lucros ou perdas ou informações a terceiros. A

localização dos erros envolve grande dispêndio de tempo e compromete a
imagem da empresa.

Responsabilidade por Contatos
Esse fator avalia a responsabilidade por contatos internos e/ou externos, necessários ao
desenvolvimento dos trabalhos. Deve-se considerar os objetivos dos contatos, analisando se eles
visam somente obter ou fornecer informações ou se envolvem habilidade para influenciar outras
pessoas.
GRAUS
DESCRIÇÃO
A

Contatos pessoais limitados a assuntos de rotina, fornecendo e obtendo

informações necessárias para execução do trabalho.
B

Contatos regulares com outros departamentos para fornecer ou obter

informações.
C

Contatos freqüentes internos e/ou externos, que requerem tato, discemimento e
certo grau de persuasão.

D

Contatos repetidos que envolvam estratégia,

senso de oportunidade e

capacidade de transmitir idéias, para a divulgação de planos que necessitam de

107

adesão de outros para a obtenção de resultados positivos.

Responsabilidade por Equipamentos
Este fator mede o grau de responsabilidade pelo patrimônio, ou seja, máquinas,
equipamentos, ferramentas, veículos, instrumentos e outros dispositivos utilizados pelo
colaborador para a execução de suas atividades. E avaliado pela extensão do prejuízo que possa
resultar e a possibilidade do seu acontecimento em conseqüência de manuseio inadequado.

GRAUS

DESCRIÇÃO

A

As possibilidades de perda devido a descuidos são mínimas.

B

0 ocupante é responsável por equipamentos, e pode provocar perdas
parcialmente recuperáveis devido a pequenos descuidos. Perdas maiores seriam
pouco prováveis.

C

0 ocupante é responsável por equipamentos, e pode provocar perdas
parcialmente recuperáveis devido a descuidos. Perdas maiores são prováveis.

D

0 ocupante e responsável por equipamentos e pode provocar perdas
irrecuperáveis devido a descuidos.

Responsabilidade por Valores
Esse fator destina-se a dimensionar a responsabilidade exigida para a guarda ou
manipulação de valores (notas promissórias, duplicatas, cheques e dinheiro).

DESCRIÇÃO

GRAUS
A

Não tem responsabilidades por numerários.

B

Tem responsabilidade por valores cuja probabilidade de perda ou extravio
causa prejuízos pequenos.

C

Tem responsabilidade por valores cuja probabilidade de perda ou extravio
causa prejuízos razoáveis.

D

Tem responsabilidade por valores cuja probabilidade de perda ou extravio

causa prejuízos significativos.
Responsabilidade por Dados Confidenciais
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Esse fator avalia o trabalho que envolve o acesso a assuntos confidenciais da empresa e os
efeitos internos e/ou externos que a divulgação indevida desses poderia causar.

DESCRIÇÃO

GRAUS
A

0 trabalho não proporciona acesso a informações consideradas confidenciais.

B

0 trabalho proporciona acesso a assuntos confidenciais e exige discrição, muito
embora a conseqüência da divulgação seja de importância reduzida.
0 trabalho proporciona acesso a assuntos confidenciais e exige cuidados

C

normais para evitar sua divulgação que, se concretizada, poderá causar
embaraços inconvenientes e até prejuízos.

D

0 cargo proporciona acesso a planos e objetivos de assuntos considerados
estritamente confidenciais, que, se forem divulgados, poderão causar sérios
prejuízos financeiros e/ou morais

a

empresa. Discrição e integridade máximas

são requisitos essenciais ao cargo.
Esforço Mental/Visual
Esse fator considera o grau de concentração ou a atenção necessária para a execução do

trabalho.
GRAUS

DESCRIÇÃO

A

0 cargo requer um mínimo de esforço mental, em face da natureza simples das
tarefas e requer pouco ou nenhum esforço visual.

B

0 cargo requer algum esforço mental e visual ao desempenhar atividades de
natureza simples.

C

0 cargo requer esforço mental razoável, incluindo algum raciocínio
prospectivo, precisão e planejamento e esforço visual acentuado devido h.
utilização de microcomputador com freqüência.

D

0 cargo requer considerável esforço e concentração mental, em face da
natureza complexa das atividades e esforço visual acentuado devido A

utilização de microcomputador com freqüência.
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Ponderação dos fatores de avaliação

A ponderação constitui na atribuição dos pontos aos fatores, ou seja, o peso relativo de
cada um deles. Como os fatores não são idênticos em sua contribuição ao exercício dos cargos, a
cada fator de avaliação foi atribuído um peso percentual relativo.
Para encontrar o intervalo de pontos dos graus dos fatores optou-se pela progressão
aritmética. 0 número mínimo foi igual a 100 e o número máximo foi igual a 1000. Definidos os
pontos mínimos e máximos totais do manual pôde-se encontrar os pontos extremos de cada fator
isoladamente.
A Tabela de Ponderação de Fatores apresentada a seguir mostra exatamente cada fator de
avaliação com o peso que lhe foi atribuído conforme a sua contribuição no desempenho dos
cargos. Os graus dos fatores correspondem h. graduação anteriormente definida no manual. Seus
respectivos valores foram calculados através da progressão aritmética onde obteve-se a razão, que
multiplicada pelos termos anteriores resultam no valor de cada grau.

Fator

Mínimo

Máximo

Graus

do fator

do fator
ABCDE

1 Escolaridade
2 Experiência
3 Complexidade/Iniciativa
4 Responsabilidade por Supervisão
5 Responsabilidade por Erros
6 Responsabilidade por Contatos
7 Responsabilidade por Equipamentos
8 Responsabilidade por Valores
9 Responsabilidade por Dados Conf.
10 Esforço MentaUVisual
TOTAL
Tabela 1: Ponderação dos fatores de avaliação.

10
10
12
10
10
8
11
11
10
8

10
10
12
10
10
8
11
11
10
8
100

28
33
39
40
40
32
44
44
40
32

46
55
66
70
70
56
77
77
70
56

64
77
93
100
100
80
110
110
100
80

F

82
100
120
-

100

-

-

-

100
100
120
100
100
80
110
110
100
80
1000

Aplicação do Manual de Avaliação de Cargos
A partir da elaboração do Manual, ou seja, da definição dos fatores, da delimitação dos
graus e redação, passou-se a fazer a avaliação dos cargos. 0 resultado da avaliação está nas
tabelas a seguir.

Fator

Cargo

1
F
D
B
D
A
D
D
E
E
A
B
C
C

Administrador
Assistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Almoxarifado
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar Financeiro Contas a Pagar
Auxiliar Financeiro Contas a Receber
Enfermeiro
Farmacêutico
Manobrista
Recepcionista
Técnico de Enfermagem (Centro Cirúrgico)
Técnico de Enfermagem (Exames)

2
E
C
B
B
A
B
B
D
D
B
C
C
C

3
E
D
C
D
A
C
C
D
D
B
B
C
C

4
D
C
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A

6
D
C
B
C
A
B
B
C
C
A
C
B
B

5
D
C
B
C
B
C
C
D
D
B
C
C
C

7
B
B
B
B
B
B
B
C
A
C
B
C
C

8
D
C
B
B
A
C
C
A
B
A
B
A
A

9
D
C
B
B
A
C
C
B
C
A
B
B
B

10
D
C
C
C
B
C
C
D
D
B
C
C
C

Tabela 2: Tabela de Avaliação de Cargos

Cargo
Administrador
Assistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Almoxarifado
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar Financeiro Contas a Pagar
Auxiliar Financeiro Contas a Receber
Enfermeiro
Farmacêutico
Manobrista
Recepcionistiiabela 2: l'abela de Avaliação de Cargos
Técnico de Enfermagem (Centro Cirúrgico)
Técnico de Enfermagem (Exames)

Fator
1
100
64
28
64
10
64
64
82
82
10
28
46
46

2
100
55
33
33
10
33
33
77
77
33
55
55
55

Tabela 3: Tabela de Avaliação de Cargos com ponderação dos fatores de Avaliação

3
120
93
66
93
12
66
66
93
93
39
39
66
66

4
100
70
10
10
10
10
10
100
10
10
10
10
10

5
100
70
40
70
40
70
70
100
100
40
70
70
70

6
80
56
32
56
8
32
32
56
56
8
56
32
32

7
44
44
44
44
44
44
44
77
11
77
44
77
77

8
110
77
44
44
11
77
77
11
44
11
44
11
11

9
100
70
40
40
10
70
70
40
70
10
40
40
40

10
80
56
56
56
32
56
56
80
80
32
56
56
56

TOTAL
934
655
393
510
187
522
522
716
623
270
442
463
463

