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RESUMO

A gestão por competências surge como uma alternativa para o gerenciamento de
pessoas, buscando atrelar as diferentes funções de gestão de pessoas aos
objetivos organizacionais. A avaliação de desempenho e a remuneração por
competências destacam-se como mecanismos e partes importantes nesse
sistema. Identificar e avaliar as entregas dos empregados, bem como reconhecer
e remunerar de forma compatível essas entregas, traz a meritocracia para o foco
da discussão da gestão por competências. Esta dissertação tem como objetivo
geral identificar a percepção dos empregados sobre os processos de avaliação de
desempenho e de remuneração por competências sob a ótica do mérito, a partir
da implantação da gestão por competências pela Prime Incorporações e
Construções S/A. Foi realizado estudo de caso de caráter descritivo, qualitativo e
quantitativo na empresa Prime, sendo a população composta de 195 empregados
administrativos alocados em cinco escritórios situados nas regiões Sudeste e
Centro-Oeste do Brasil. O quadro de referência está estruturado nas categorias
avaliação de desempenho e sistema de remuneração, entendidos a partir da
gestão por competências e avaliadas em função da meritocracia, considerando-se
os critérios de justiça e de utilidade e objetividade. A coleta de dados foi realizada
por meio de observação participante, entrevista com a gerente de RH e
questionário aplicado a 142 empregados. Os dados qualitativos foram analisados
por meio de análise de conteúdo, utilizando-se as notas de campo da observação
participante, dados da entrevista e análise documental. O questionário foi
elaborado a partir do quadro de referência, adaptando-se o instrumento de
Almeida (2007). Os dados quantitativos foram analisados por meio de técnicas
estatísticas descritivas univariadas e multivariadas, considerando-se nível de
significância de 5%. Os resultados indicam que o modelo de gestão por
competências adotado pela Prime apresenta problemas, iniciando-se pela não
identificação das competências organizacionais, condição essencial para
definição das competências individuais. As definições dessas competências
mostraram-se genéricas e vagas, tendo como base comportamentos desejáveis e
não as entregas esperadas. Dessa forma, a avaliação de desempenho individual
não é baseada em critérios de diferenciação ou nos graus de complexidade de
entrega. Apesar dos resultados sobre a avaliação de desempenho indicarem certa
neutralidade, questões como imparcialidade e postura do avaliador têm destaque
negativo. Os empregados discordam da forma como a remuneração por
competência adotada pela Prime é conduzida e não consideram justa a
remuneração variável ser condicionada ao EBITDA. Os resultados ainda
revelaram que os empregados não percebem o modelo implantado pela Prime
como meritocrático. Concluiu-se que existe um descompasso entre o que a teoria
propõe e o que a empresa prática.
Palavras-chave: Gestão por Competências.
Remuneração por competências. Meritocracia.
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ABSTRACT
Competence management emerges as an alternative for people management, in
order to connect its functions to organizational goals. Performance evaluation and
competence remuneration stand out as relevant mechanisms in people
management system. To identify and evaluate, as well as to recognize and reward
consistently the employees` outcomes brings meritocracy to the focus of the
competence discution. This dissertation aims to identify the employees perception
about performance evaluation and competence remuneration processes
implement as part of the competence management at Prime Incorporações e
Construções S/A, from the perspective of the merit. A descriptive, qualitative and
quantitative case study was carried out in the company whose staff included 195
administrative employees allocated in five Offices located in the Southeast and
Center-west regions in Brazil. The framework comprises the following categories:
performance evaluation and remuneration system, understood from the
competence management and evaluated on the basis of meritocracy, considering
the criteria of justice and utility and objectivity. The data were collected through
participant observation, interview with HR management and 142 questionnaire
answered by the cmpany’s employees. The qualitative data were analyzed by
means of content analysis, using the participant observation field notes, interview
data and document analysis. The questionnaire was developed based on this
framework and adapting Almeida´s scale (2007). These quantitative data were
analyzed by means of descriptive univariate and multivariate statistical techniques,
considering a significance level of 5%. The results show that the competence
management model adopted by Prime presents problems, starting from the noidentification of the organizational competences that is the condition for the
individual competences definition. These competence definitions have proven to
be generic, vague and based on desirable behaviors and not on the expected
results. Thus, the individual performance evaluation is not able to evaluate the
employees, following criteria of results differentiation or levels of complexity.
Although some results about the performance evaluation indicate a certain
neutrality, issues such as the evaluator´s impartiality and posture have a negative
highlight. The employees disagree with the way the competence remuneration is
conducted by Prime and consider unfair the variable remuneration to be
conditioned to the EBITDA. The results still show that the employees do not
perceive the model implemented by Prime as meritocratic. We concluded that
there is a mismatch between the proposed theory and the company´s practice.
Keywords: Competence Management. Performance evaluation. Competence
remuneration. Meritocracy.
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1 Introdução

Com o acirramento da competição, as empresas estão se deparando com
ambientes cada vez mais dinâmicos, característicos da passagem da economia
industrial para a economia do conhecimento, na qual o foco deixa de ser matériaprima e bens de capital e passa a ser informação e conhecimento. Diversos
fatores, como a crescente automação do trabalho, as transformações no modo de
produção e no perfil demográfico da população, o crescimento do setor de
serviços e a redução de tamanho das grandes empresas, requerem alterações
tanto no modo de gestão das empresas como nas relações de trabalho (Crawford,
1994). Tais alterações têm implicado novas arquiteturas organizacionais e novos
modos de gestão, tanto em termos dos processos como das pessoas e das novas
relações de trabalho (Cançado, Fernandes, Sarsur & Steuer, 2004, p. 19), bem
como o alinhamento entre a gestão de pessoas e a estratégia da empresa (Ulrich,
2000).

Mudanças nas relações e na forma do trabalho, segundo Wood (2004), não é um
tema recente, porém têm ganhado contornos diferentes nas ultimas décadas,
tanto em amplitude como em velocidade, tornando-se central para a
sobrevivência das empresas. O foco passa a ser mudar para criar performance
competitiva.

A

maneira

como

as

empresas

se

posicionam

frente

às

transformações e como lidam com seus recursos humanos (RH) é fator
determinante para a sua sobrevivência no mercado cada vez mais competitivo
(Vergara & Davel, 2001). Nesse cenário, as pessoas constituem o princípio
essencial da dinâmica organizacional, conferem vitalidade às atividades e
processos, inovam, criam e recriam contextos e situações que podem levar a
empresa a se posicionar de maneira diferenciada em seu ambiente de negócios
(Sparrow & Marchington, 1998; Wright, McMaham & McWilliams, 1994).

Nesse contexto mais estratégico de atuação das empresas surge então uma
perspectiva de análise competitiva, a partir dos recursos e competências
distintivos da organização, a visão baseada em recursos (VBR). Nessa
perspectiva, os recursos da empresa são considerados um diferencial que
possibilita às organizações vantagem competitiva advinda do conhecimento
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acumulado e do processo de aprendizagem, deslocando a ótica dos aspectos
racionais

para

aqueles

subjetivos,

como

conhecimento

acumulado

e

aprendizagem. A VBR considera as competências como sendo o alicerce do
conhecimento produtivo, que pode gerar eficiência e eficácia aos processos da
empresa e proporcionar alternativas de gestão capazes de favorecer a
organização e estimular o indivíduo (Kretzer & Menezes, 2006; Lima, 2013).

Como uma alternativa para o gerenciamento de pessoas, a gestão por
competências foca a contribuição individual ou coletiva na busca dos objetivos
organizacionais (Dutra, 2002). Competência é definida por Fleury e Fleury (2006,
p. 187) como: “saber agir de maneira responsável e reconhecida, que implica
mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que
agreguem valor econômico à empresa e valor social ao indivíduo”. A competência
é entendida como o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes necessários
para que a pessoa desenvolva suas atribuições e responsabilidades, contribuindo
para o resultado organizacional. Foca-se o desenvolvimento mútuo e o
atingimento dos objetivos individuais e organizacionais, visando tanto ao
desenvolvimento das empresas como ao das pessoas (Dutra, 2002).

Gestão por competência é definida como um sistema mais abrangente de gestão
organizacional, como um processo contínuo que leva em consideração a
estratégia da empresa, direcionando suas ações de gestão de pessoas para a
captação e desenvolvimento das competências necessárias ao atingimento dos
seus objetivos (Brandão & Guimarães, 2001).

No âmbito de gestão por competências, os sistemas de remunerações
tradicionais,

baseados

em

descrições

de

cargos

e

definições

de

responsabilidades, já não atendem às demandas das empresas e às
necessidades das pessoas (Flannery, 1997). Os sistemas de remunerações
tradicionais foram criados em uma concepção mecanicista, que valorizava mais
máquinas e equipamentos do que o fator humano. A remuneração era baseada
nas descrições de cargos ou atividades e não na contribuição individual para os
resultados

da

empresa

(Dutra,

2002).

Esses

sistemas

tradicionais

de

remuneração dificilmente estão alinhados à estratégia da empresa e, além de
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reduzir a ação dos indivíduos e grupos, inibindo a criatividade e o espírito
empreendedor, reforçam a hierarquia e não desenvolvem suas competências
(Wood & Picarelli, 1999). Frente às transformações ambientais e organizacionais,
as empresas privilegiam um perfil de funcionário multifuncional, o que acarreta
mais dificuldade em se obter uma estrutura de remuneração justa (Milkovich &
Boudreau, 2000), pois é necessária uma forma diferenciada de recompensar as
distintas contribuições dos empregados (Dutra, 2002).

Na tentativa de superar tais dificuldades e de adequar o sistema de remuneração
às novas formas de empresa de trabalho, surge a remuneração por
competências,

atrelando

o

desempenho

do

funcionário

ao

resultado

organizacional (Wood & Picarelli, 1999). Nesse formato, segundo Dutra (2002), a
remuneração tem foco nas pessoas e na sua contribuição para o resultado
estratégico da empresa e não mais no cargo.

A remuneração por competência, segundo Wood e Picarelli (2004), pode ser
definida como uma forma de recompensar financeiramente a contribuição das
pessoas pelo alcance dos objetivos organizacionais. Esse modelo pode promover
mais identidade entre o empregado e a empresa, gerar mais comprometimento,
direcionando os esforços para o cumprimento das metas e orientando ações para
os resultados da empresa. Pode propiciar também ganhos recíprocos para os
empregados e para a empresa, bem como crescimento sustentado, uma vez que
atrela a recompensa à criação de valor para o negócio (Souza, Bittencourt,
Pereira, & Bispo, 2005)

Por outro lado, Rodrigues (2005), apesar de reconhecer o benefício da vinculação
da remuneração às competências e ao desempenho organizacional, questiona a
relação entre competências e resultados. Para a operacionalização do modelo de
gestão por competências, essa vinculação deve ser bem clara, pois remunerar
competências em função do desempenho, utilizando a avaliação de desempenho
como resultante da competência expressa no trabalho, poderia significar a
redução da competência a um resultado padronizado, não expressando a sua real
contribuição para o resultado organizacional.
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A implantação desse modelo de remuneração precisa estar inserida em um
contexto mais solidificado e amplo de gestão por competências, sendo um
processo longo no qual cada etapa precisa ser vencida com cautela ou o efeito
esperado pode não acontecer (Resende, 2002).

Uma das dificuldades da gestão por competências refere-se à própria questão da
avaliação em si e à definição dos parâmetros de avaliação de desempenho das
pessoas, conforme afirmam Comini, Konuma e Santos (2009, p. 8):

A prática da avaliação de pessoas no ambiente empresarial é
frequentemente associada a um instrumento específico de gestão com uma
conotação mais punitiva do que valorativa, gerando muita tensão tanto para
as pessoas que são os focos da avaliação como também para aqueles que
devem oferecer um feedback. Esta sensação incômoda está presente
particularmente em situações em que os critérios não estão claros para as
partes envolvidas e, principalmente, quando não há uma associação dos
resultados da avaliação com decisões relacionadas a desenvolvimento,
carreira e remuneração.
Outros aspectos contribuem negativamente para a imagem desse processo de
avaliação, como a não observância da multiplicidade de aspectos pelos quais
cada profissional deva ser avaliado; ou a avaliação estar baseada em critérios
que não encontram fundamentação direta, utilizando, por exemplo, aspecto
comportamental que não esteja relacionado à agregação de valor para a empresa
(Hipólito & Reis, 2002).

Dutra (2002) ainda ressalta dificuldades de avaliar por meio de critérios que
diferenciem a contribuição ou o mérito individual e que sejam, ao mesmo tempo,
aceitos por todos os envolvidos. Reconhecer e remunerar de forma compatível
com a entrega dos resultados traz a meritocracia para o foco da discussão.
Meritocracia pode ser definida como um “conjunto de valores que rejeita toda e
qualquer forma de privilégio hereditário e corporativo, permitindo que os
indivíduos sejam avaliados e valorizados independentemente de suas trajetórias e
biografias sociais” (Barbosa, 1999, p. 22).

Assim, uma forma de executar a meritocracia nas empresas é ter um sistema de
avaliação de desempenho que permita avaliar a capacidade de cada pessoa para
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realizar resultados e a sua conformidade aos valores da empresa (Falconi, 2009).
Nesse sentido, o crescimento e reconhecimento profissional seriam, portanto,
condições conquistadas por meio do mérito de cada um e avaliadas por critérios
preestabelecidos, sendo o desempenho o fator que indicaria o mérito (Barbosa,
1999).

Apesar dessa aparente objetividade, a avaliação e atribuição de mérito são
questões delicadas nas empresas. Segundo Barbosa (1999), no Brasil, as
pessoas muitas vezes concordam quanto aos critérios utilizados, mas desconfiam
da forma como são aplicados, uma vez que implicam subjetividade. A avaliação e
atribuição do mérito, mediante, por exemplo, a remuneração por competências,
pode gerar desconfiança quanto à interpretação dos critérios, à utilização honesta
dos pesos e ponderações e às próprias decisões sobre a distribuição do mérito
(Barbosa, 1999).

Identificar a percepção dos empregados frente a tal situação torna-se, portanto,
uma contribuição relevante à discussão teórica e à aplicação da gestão por
competências nas empresas. Assim, pode-se questionar se a gestão por
competências, a partir de seus processos de avaliação de desempenho e de
remuneração, efetivamente influencia o desempenho dos empregados de uma
empresa. A partir de tais reflexões, define-se como questão norteadora desta
dissertação: qual a percepção dos empregados sobre os processos de avaliação
de desempenho e de remuneração por competências, sob a ótica do mérito, com
a implantação da gestão por competências na empresa?

Tais problemas podem ser observados na Prime Incorporações e Construções
S/A., que é uma empresa de construção civil, com 20 anos de atuação no
mercado brasileiro. Desde 2011, a Prime adota o modelo de gestão por
competências, atrelando a avaliação de desempenho à remuneração, por meio de
uma bonificação que é paga no ano subsequente, caso a empresa alcance um
índice de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
(EBITDA) predeterminado pela direção. Esse programa é aplicado apenas aos
empregados de nível operacional das cinco regionais da empresa (Prime, 2014a).
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Existe, por parte dos empregados, certa desconfiança sobre a aplicação da
gestão por competência no tocante ao método de avaliação do desempenho, aos
fatores para a distribuição da bonificação e à real contribuição para o
desenvolvimento profissional.

Nesse sentido, analisar esse processo já implementado nessa empresa torna-se
objeto de estudo relevante, tanto para a academia quanto para a empresa, que já
apresentou demanda de análise do processo. Dessa forma, esta dissertação
atende aos objetivos do mestrado profissional, podendo gerar material relevante
para as decisões da empresa, bem como contribuir para a discussão em nível
acadêmico.

Diante dessa realidade e a partir da questão norteadora, define-se como objetivo
geral: identificar a percepção dos empregados sobre os processos de avaliação
de desempenho e de remuneração por competências sob a ótica do mérito, a
partir da implantação da gestão por competências pela Prime Incorporações e
Construções.

Como objetivos específicos, buscam-se:

a) Descrever o modelo de gestão por competências adotado pela Prime.
b) Identificar a percepção dos empregados sobre a avaliação de desempenho
adotada pela Prime.
c) Identificar a percepção dos empregados sobre a remuneração por
competência adotada pela Prime.
d) Caracterizar a percepção dos empregados sobre o grau de justiça, utilidade
e objetividade (meritocracia) dos processos de avaliação de desempenho e
remuneração adotados pela Prime.
e) Relacionar a percepção dos empregados com os respectivos perfis.

Para atingir tais objetivos, foi realizado estudo de caso descritivo, de caráter
quantitativo e qualitativo. A coleta dos dados foi feito por meio de pesquisa em
documentos internos da empresa, observação participante, entrevista e pela
aplicação de um questionário a uma amostra de 142 empregados do nível
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operacional da Prime, instalados em escritórios situados em Belo Horizonte,
Goiânia, Distrito Federal, Cuiabá e Campo Grande. A análise dos dados
qualitativos foi realizada por meio de análise de conteúdo e a dos qualitativos por
técnicas estatísticas descritivas e multivariadas.

Este estudo traz contribuições para a academia, ao explorar o tema
competências, alinhando a teoria à prática, levando a um melhor entendimento.
Apesar da existência de estudos de gestão por competências, o tema é
considerando como não esgotado, uma vez que a noção de competência ainda é
um conceito em construção, o que suscita várias dúvidas e reflexões (Ruas,
2005). As publicações no Brasil revelam certa heterogeneidade no que diz
respeito a autores e modelos, o que assinala um amplo campo para
aprofundamento de novos estudos e reflexões (Fernandes, 2013).

Pesquisa realizada por Sena (2012) sobre o estado da arte em gestão por
competência constatou que o tema perdeu o posto de destaque que ocupava na
academia brasileira, por dois motivos: a adequação do modelo de competência
por grande parte das organizações e o esgotamento do debate acadêmico acerca
das possibilidades do modelo. A literatura tem restringido o debate a estudos de
caso e à aplicação desse modelo e de seus impactos positivos ou negativos sobre
as organizações. Existem temas com possibilidades mais promissoras e muito
menos instrumentais, como a análise do conceito de competência por meio de um
ângulo multidimensional e suas implicações de mudanças na forma de gestão.
Desta forma, o modelo sobre o enfoque dos agentes envolvidos no processo,
tendo como plano de fundo a meritocracia, expõe um estudo promissor que pode
levar novas reflexões ao modelo de gestão, uma vez que o tema meritocracia no
Brasil vem sendo mais amplamente debatido, tanto no setor público, como no
setor privado (Barbosa, 2014).

Esta pesquisa contribui para a empresa em estudo ao realizar o diagnóstico do
sistema de gestão por competências desenvolvido e implementado desde 2011, o
que pode levar a aperfeiçoar o sistema. Dessa forma, atende aos requisitos do
mestrado profissional em Administração, trazendo contribuições práticas para a
empresa estudada. Além da relevante contribuição intelectual para este autor,
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pelo fato de o mesmo também ser empregado da instituição alvo desse estudo, o
tema também contribuiu para sua ampliação profissional, aspecto também
coerente com os objetivos de um mestrado profissional.

Esta dissertação está inserida na linha de pesquisa inovação e organizações, no
Núcleo de Estudos em Organizações e Gestão de Pessoas (NEOGEP) do
Mestrado

Profissional em

Administração da Fundação Pedro Leopoldo.

Complementa outros estudos já desenvolvidos, ou em andamento, sob a
orientação da Professora Vera L. Cançado, coordenadora do projeto de pesquisa
Desafios em Gestão de Pessoas (Apêndice A), demonstrando adesão à referida
linha de pesquisa.

Este estudo está estruturado em cinco capítulos: neste primeiro capítulo,
apresentam-se o tema e o problema de pesquisa, o objetivo geral e os
específicos, bem como a justificativa para o trabalho. O capítulo 2 relata o
referencial teórico, abordando os temas competências, avaliação de desempenho
remuneração e meritocracia. O capítulo 3 descreve a metodologia, por meio do
detalhamento do tipo de estudo a ser realizado, o quadro de referência, a
população e amostra, e das técnicas de coleta e de análise dos dados. O capítulo
4 expõe e discute os resultados obtidos nesta pesquisa. No quinto capítulo fazemse as conclusões. Seguem-se as referências e apêndices.
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2 Referencial teórico

Neste capítulo apresenta-se, em quatro seções, o embasamento teórico utilizado
para o desenvolvimento da pesquisa. A primeira seção faz uma abordagem
acerca do tema gestão por competências, registrando o seu conceito baseandose nas escolas americana e francesa. Expõe-se o tema avaliação de
desempenho, seguindo-se o tema remuneração, associado a competências. Por
fim, procede-se a uma análise sobre meritocracia e avaliação do mérito.

2.1 Gestão por competências

A dinâmica do surgimento e da expansão do conceito de competência depende
da instauração de uma nova lógica nas empresas que valorize o conhecimento de
cada indivíduo e o seu desempenho em situações e desafios não previstos,
situação não factível com o modo de produção taylorista. Essa “lógica da gestão
taylorista-fordista, rígida, hierarquizada e burocratizada, centrada no trabalho
físico e de baixa qualificação, vem sendo substituída pela gestão flexível,
desburocratizada” (Cançado et al., 2004, p. 3).

Na medida em que os demais recursos organizacionais se transformaram em
commodites, o diferencial competitivo passou a assentar-se nas competências
das pessoas, sendo possível entender a gestão de pessoas com um modelo mais
amplo, relacionado à estratégia corporativa para orientar esforços para a
captação e desenvolvimento das competências necessárias para realização dos
objetivos da empresa. Essa nova lógica das competências depende de um
redesenho das políticas e práticas de gestão de pessoas (GP), também
denominada de administração de recursos humanos (ARH) (Freitas & Brandão,
2005). Assim, a implantação de conceitos de competências nas empresas implica
mudanças nas práticas de gestão de pessoas e a gestão baseada em
competências configura-se como uma alternativa aos modelos de gestão
tradicionalmente utilizados pelas empresas (Fisher, 1998; Fleury & Fleury, 2006).
Sant´Anna, Vasconcelos, Moraes e Cançado (2007, p. 13) acrescentam:
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Os novos sistemas de gestão de pessoas, em desenvolvimento,
comumente adotam a lógica da competência, diferentemente dos modelos
anteriores baseados nas noções de cargo e qualificações os quais
refletem, principalmente, a formação adquirida pelos trabalhadores no
sistema formal de educação. Já o novo modelo busca expressar e valorizar
o conjunto de saberes, habilidades e atitudes, consolidados na trajetória de
carreira do indivíduo.
Portanto, há uma ligação e interdependência entre os sistemas de gestão por
competências, que direciona as políticas e práticas de gestão de pessoas, e
sistema de gestão organizacional. Os sistemas de gestão por competências
constituem um processo contínuo que parte da estratégia da empresa e direciona
as

ações

de

gestão

de

pessoas,

para

captação,

desenvolvimento

e

reconhecimento das competências necessárias para o atingimento dos objetivos
da empresa (Brandão & Guimarães, 2001).

Existe uma diferença entre gestão de competências e gestão por competências. A
primeira “diz respeito à forma como a empresa planeja, organiza, desenvolve,
acompanha e avalia as competências necessárias ao seu negócio”; e a segunda
“sugere que a empresa divida o trabalho de suas equipes segundo as
competências” (Brandão & Guimarães, 2001, p. 2), tendo como finalidade
alavancar, desenvolver e mobilizar competências para alcance dos objetivos
organizacionais (Carbone, Brandão, Leite & Vilhena; 2006). Diversos autores,
como Almeida, Nunes, Alves e Monteiro (2007), Brandão e Borges Andrade
(2007), Brandão, Zimmer, Pereira, Marques, Costa, Carbone e Almada (2008),
Carbone et al. (2006), Dutra (2012), Gramigna (2007), Morassutti e Grisci (2002),
Rabaglio (2004), Ribeiro (1999), Ruas (2005), Sarsur (2009), Silva e Luz (2010) e
Zarifian (2001) utilizam a expressão gestão por competências. Com base nesses
autores e nos objetivos desta pesquisa, optou-se pela terminologia gestão por
competências.

O modelo de gestão por competências pode ser entendido como um conjunto de
práticas sociais que tem a finalidade de definir a forma com que as organizações
e o mercado de trabalho orientam políticas de recrutamento, contratação,
demissão, desenvolvimento, promoções, atribuição de valor ao indivíduo, entre
outras (Sant’ana, Sarsur, Nunes & Cançado, 2013).
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Não existe um modelo de gestão por competências único, pronto e ideal para ser
aplicado pelas empresas, pois este precisa estar alinhado com o planejamento
estratégico de cada empresa. Deve começar com uma definição clara do que seja
competência para a empresa e de que forma pode ser aplicada, identificando-se
as competências organizacionais e individuais. Essa identificação tem diferentes
enfoques e metodologias, porém tem como referência um ponto comum, o
desempenho (Rodrigues, 2005).

A gestão por competências é apresentada como um fluxo contínuo e
retroalimentado (Carbone et al., 2006, p. 50), conforme apresentado na Figura 1:

Formulação da
estratégia
organizacional

Definição da
missão, da visão
de futuro e dos
objetivos

Definição de
indicadores de
desempenho
organizacional

Diagnóstico das
competências
essências à
empresa

Desenvolvimento
de competências
internas

Diagnóstico das
competências
humanas ou
profissionais

Captação e
integração de
Competências
Externas.

Formulação dos
planos
operacionais de
trabalho e de
gestão

Definição de
indicadores de
desempenho e
remuneração de
equipes e
indivíduos

Acompanhamento e avaliação

Figura 1 - Modelo de gestão por competências de Carbone et al. (2006).
Fonte: Carbone, P.P., Brandão, H.P., Leite, J.B.D., & Vilhena, R.M.P. (2006). Gestão por
competências e gestão do conhecimento (2. ed., p. 50). Rio de Janeiro: FGV.

A etapa inicial desse fluxo envolve a formulação da estratégia da empresa, com a
determinação da missão, visão de futuro e objetivos. O próximo passo é definir os
indicadores e metas e identificar as competências essenciais da empresa,
necessárias para o alcance dos seus objetivos. Faz-se então o mapeamento das
competências individuais necessárias para o desempenho esperado e identificase a lacuna entre estas e as disponíveis na empresa. Após a identificação dessas
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lacunas, é fundamental o planejamento de ações para a captação e o
desenvolvimento das competências. Caso essas lacunas não recebam ações de
tratamento, elas tendem a aumentar, porque, por um lado, a complexidade do
ambiente é crescente e, por outro, as competências existentes na empresa vão se
tornando obsoletas. Superada essa etapa, pode-se então formular as estruturas
dos planos operacionais de trabalho, juntamente com a definição de quais
indicadores serão usados para se mensurar o desempenho individual e coletivo e
orientar a remuneração. E finalmente há uma etapa de avaliação, funcionando
como uma etapa de feedback, em que os resultados alcançados são comparados
com os esperados (Carbone et al., 2006).

Fernandes (2013) propõe um modelo de gestão por competências definido como
“um conjunto de conceitos e práticas para desenvolver, de forma consistente, as
competências das pessoas e da empresa” e que servem de base para estruturar
os vários processos de gestão de pessoas, como: atração, desenvolvimento,
recompensa e avaliação (Carbone et al., 2006; Dutra, 2012; Fernandes, 2013). A
Figura 2 ilustra esse processo.

Gestão de carreiras
e sucessão

Sistema
de
Remuneração

Competências

Treinamento
e
desenvolvimento

Dimensionamento
do quadro

Recrutamento e
Seleção

Avaliação

Figura 2 - Modelo de gestão por competências de Fernandes
(2013).
Fonte: elaborado a partir de Fernandes, B.H.R. (2013). Gestão estratégica de
pessoas com foco em competências. Rio de Janeiro: Elsevier.

A partir do mapeamento de competências, estruturam-se seis práticas de gestão
de pessoas: dimensionamento do quadro, recrutamento e seleção, avaliação,
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treinamento e desenvolvimento, sistema de remuneração e gestão de carreiras e
sucessão, que quando associadas conseguem operacionalizar o modelo de
gestão por competências. Entre os conceitos e práticas inerentes ao modelo de
gestão por competências, são abordadas nesta investigação, em função de seus
objetivos, as práticas de avaliação de desempenho e de remuneração. Como o
centro do modelo são as competências, aborda-se o tema de maneira
aprofundada nas próximas seções.

2.1.1 Conceito de competências

A definição de competência na língua inglesa, de acordo com o dicionário Gove
(2002, p. 63), além de ser bastante genérica, imprime mais ênfase em dois
pontos: conhecimento e tarefa. É uma “qualidade ou estado de ser
funcionalmente adequado ou ter suficiente conhecimento, julgamento, habilidade
ou força para determinada atividade”2. Na língua portuguesa, no dicionário de
Aurélio Buarque de Holanda, a definição é semelhante: é a qualidade que a
pessoa ou coisa tem de satisfazer determinado fim, qualidade inata, capacidades
ou habilidades adquiridas (Ferreira, 2008). No senso comum, competência é uma
palavra utilizada para designar pessoa qualificada para realizar algo. Seu oposto
ou antônimo não apenas sugere a negação dessa capacidade, mas também tem
sentido pejorativo e depreciativo, chegando a sinalizar a marginalização dos
circuitos de trabalho e de reconhecimento social (Fleury & Fleury, 2006).

Academicamente, conforme apresentado na Figura 3, podem-se classificar os
modelos de competências com base em diferentes correntes teórico-filosóficas,
de acordo com Steffen (1999, citado em Luz, 2001).

2

Traduzido pelo autor. No original “the quality or state of being functionally adequate or having
sufficient skill or strenght for a particular duty”.
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Modelo
Comportamental

Modelo Funcionalista

Modelo Construtivista

Origem

Estados Unidos

Inglaterra

França

Base
Teórica

Teoria Behaviorista

Teoria Funcionalista

Teoria Construtivista

Identificar os
atributos
fundamentais que
permitem aos
indivíduos alcançar
desempenho
superior.

Construir bases mínimas
para a definição dos perfis
ocupacionais que servirão de
apoio para a definição dos
programas de formação e
avaliação para a certificação
de competências.

Construir normas a partir da
aprendizagem, mediante
análise das disfunções
existentes e busca da solução
mais adequada, por meio de
processo de motivação e
desenvolvimento das pessoas.

Centra-se nos
trabalhadores ou em
empresas de alto
desempenho, para a
construção das
competências.

Parte da função ou funções,
que são compostas de
elementos de competência,
com critérios de avaliação
que indicam os níveis de
desempenho requerido.

Desenvolve-se a partir da
população menos competente
que, submetida a um processo
de aprendizagem, vai
melhorando suas
competências profissionais.

Objetivo

Foco

Figura 3 - Correntes teórico-filosóficas sobre competências.
Fonte: Steffen (1999, como citado em Luz, T. R. (2001). Telemar-Minas: competências que
marcam a diferença. (Tese de Doutorado em Administração, Universidade Federal de Minas
Gerais Cepead, Belo Horizonte, p. 48).

A abordagem americana, baseada em teorias da psicologia behaviorista, tem sua
origem na década de 1970, com os trabalhos de McClelland (1973) que, tentando
aprimorar testes psicológicos de inteligência para processos seletivos, os ampliou
para ambiente profissional. Ele definiu competência como o conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) responsáveis pelo desempenho
superior. Nessa mesma linha, Boaytzis (1982, p. 13) procurou fixar ações ou
comportamentos efetivos a partir das demandas de determinado cargo na
empresa, reforçando a ideia de cargos e estabilidade e a busca de resultados
para a empresa. Alinhado com esses pensamentos, Spencer e Spencer (2008)
atrelam competência ao cargo, entendendo-a como características do indivíduo
que levam a um desempenho superior, em um cargo ou função. Parry (1996)
associa a competência a ações efetivas a partir das demandas de determinado
cargo. Tais abordagens fundam-se no conceito de qualificação, ao definirem uma
série de requisitos necessários ao cumprimento das atribuições de cargos e de
posição da empresa (Fleury, 2002). Os conceitos de qualificação e de
competências, entretanto, diferenciam-se, conforme apresentado na Figura 4.

30

Qualificação

Competência

Relativa estabilidade da atividade econômica Baixa previsibilidade de negócios e atividades
Concorrência localizada

Intensificação e ampliação da abrangência da
concorrência

Lógica predominante: indústria (padrões)

Lógica predominante: serviços (eventos)

Emprego formal e forte base sindical

Relações de trabalho informais e crise dos
sindicatos

Empresa do trabalho com base em cargos
bem definidos e tarefas prescritas e
programadas

Empresa do trabalho com base em
responsabilidades, metas e multifuncionalidade

Foco no processo

Foco nos resultados

Baixa aprendizagem

Alta aprendizagem

Figura 4 - Principais diferenças de qualificação e competência.
Fonte: Ruas, R. (2005). Gestão por competências: uma contribuição à estratégia das
organizações. In: Ruas, R.L., Antonello, C.S., & Boff, L.H. (orgs.). Os novos horizontes da gestão:
aprendizagem organizacional e competências (p. 41). Porto Alegre: Bookman.

O conceito de qualificação decorre das características que marcaram o mundo
corporativo nas últimas décadas, como, por exemplo, prevalência do emprego
formal, o trabalho predominantemente industrial, atividades previsíveis e forte
base sindical. Tais características simultaneamente determinavam um conjunto de
capacidades

voltadas

para

processos

organizacionais

previstos

e

bem

controlados. Devido à aceleração da concorrência, da predominância das
atividades de serviços, do trabalho informal e sazonal e da baixa previsibilidade
dos negócios e serviços, já não bastava que os indivíduos possuíssem tais
conjuntos de qualificações, e sim que eles fossem capazes de se mobilizar a fim
de responder às demandas organizacionais (Ruas, 2005).

Buscando superar o conceito de competência associado ao de qualificação, a
escola francesa estende a definição do CHA para o saber (saber agir), ou seja,
não é mais suficiente atender a requisitos formais especificados nos cargos. A
competência refere-se à tomada de iniciativa e ao assumir responsabilidades em
relação a problemas e eventos que o trabalhador enfrenta em situações
profissionais, conforme ressaltado por Zarifian (2003). A ação dos assalariados
sobre o seu desempenho e a construção de suas carreiras são aspectos de
relevância, sendo que o trabalhador deve responder a duas perguntas: o que se
espera de mim? Em que posso contribuir? Dessa forma, pode-se dizer que o
indivíduo se torna sujeito e autor ao mesmo tempo. Zarifian (2003) estrutura o
conceito de competência em três dimensões:
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a) à tomada de iniciativa e responsabilidade do indivíduo em situações
profissionais;
b) a uma inteligência prática das situações, aos conhecimentos adquiridos e
transformados em função do aumento da complexidade e diversidade das
situações;
c) e à possibilidade de mobilizar redes de atores, de compartilhar desafios, de
assumir responsabilidades.

Le Boterf (2003) afirma que o conceito de competência está em construção,
ressaltando que a competência do indivíduo não é um estado, não se reduz a um
conhecimento ou know-how específico. Está localizada no encontro de três eixos,
formados pela pessoa, por sua formação educacional e por sua experiência
profissional.

Apesar das variedades de modelos, perspectivas e pensamentos das diferentes
escolas, Barato (1998, p. 13) indica a existência de um ponto em comum, a partir
de competências, “como a capacidade pessoal de articular saberes com fazeres
característicos de situações concretas de trabalho”.

Assim, conclui-se que a contribuição da escola francesa à definição de
competência está na incorporação da noção de mobilização das capacidades em
diferentes situações e na importância do meio social, que age como avaliador e
como agente de reconhecimento da competência. Tal abordagem complementa a
perspectiva americana, partindo do conceito pioneiro de McClelland e Dailey
(1972

como

citado

em

Sant’Anna,

2002)

e

de

Durand

(1998),

que

operacionalizam três eixos: conhecimento (informação, saber o que e o porquê);
habilidade (técnica, capacidade, saber ser) e atitude (identidade, determinação,
querer fazer).

O conceito de competência vai além dessa compreensão do conjunto de CHA. O
fato de o indivíduo possuir tais atributos não garante a transferência desses
atributos para a organização como forma de valor agregado (Dutra, 2001; Pontes
2010). E para agregar valor, as competências individuais devem ser atreladas às
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competências organizacionais (Wood & Picarelli, 2004), tema que será discutido
na próxima seção.

2.1.2 Competências organizacionais

As competências podem ser analisadas no nível de empresa, sendo ligadas à
aprendizagem coletiva, em termos de coordenação de capacidades de produção
e de integração de tecnológicas. Pode-se conceituar competência organizacional
(ou essencial) como atributos da empresa que permitem atingir seus objetivos
estratégicos, conferindo competitividade e gerando benefícios que podem ser
percebidos pelos clientes. Trata-se de um conjunto de habilidades e tecnologias
que permitem à empresa oferecer determinado benefício e se diferenciar das
demais, sendo de difícil imitação pelos concorrentes, garantindo-lhe vantagem
competitiva. São relacionadas ao aprendizado coletivo da empresa e precisam ser
desenvolvidas e continuamente alimentadas e cultivadas (Prahalad & Hamel,
1998). Ruas (2003) destaca três critérios que caracterizam as competências
organizacionais:

a) Contribuir de modo decisivo para que os clientes recebam algum valor
agregado ao produto ou serviço;
b) não ter sido desenvolvida pelos concorrentes, ainda que parcialmente;
c) não pode ser imitada com facilidade em curto prazo.

As competências organizacionais são constituídas pelo conjunto de capacidades
decorrentes da integração dos recursos da empresa e das competências
específicas das pessoas. São entendidas como um conjunto de capacidades
constituídas de rotinas e sistemas de significados que, no contexto de
determinada cultura organizacional, são geridas com o objetivo tanto de
concretizar a visão organizacional quanto de recriá-la, garantindo a sua
sustentação e a sua distinção entre as demais empresas do mercado (Silva &
Fleury, 2003).

Nas competências organizacionais, podem-se destacar ainda dois níveis de
competências, as seletivas e as básicas. As primeiras possibilitam a diferenciação

33

da empresa no mercado (regional nacional ou até mesmo internacional). Já as
competências básicas permitem apenas a sobrevivência da empresa no mercado
(Ruas, 2003).

As competências organizacionais são passiveis de alteração, na medida em que
as empresas têm caráter dinâmico e o que é tido como essencial em um
determinado cenário pode tornar-se obsoleto amanhã, em razão da reorganização
da estratégia da empresa ou de introdução de inovações tecnológicas no
ambiente de trabalho. As competências organizacionais ou essenciais são
definidas a partir da visão e missão que direcionam as estratégias da empresa; e
as competências genéricas e específicas e as individuais são definidas em função
dos processos executados pelos trabalhadores (Brandão, Guimarães & BorgesAndrade, 2001).

Definidas as competências-chave, a partir da estratégia da empresa, busca-se
identificar competências dos trabalhadores que contribuam e façam diferença no
desempenho organizacional (Flannery, 1997), tema tratado na próxima seção.
Segundo Dutra (2012, p. 24), “existe uma relação íntima entre competências
organizacionais e individuais. O estabelecimento das competências individuais
deve estar vinculado à reflexão sobre as competências organizacionais, uma vez
que é mútua a influência de umas e de outras”.

2.1.3 Competências individuais

Considerando a abordagem norte-americana, o conceito de competência
individual está fundamentado em três dimensões: CHA, envolvendo aspectos
técnicos, sociais e comportamentais relacionados ao trabalho. O desenvolvimento
das competências acontece por meio de aprendizagem, seja ela individual ou
coletiva, desde que envolva simultaneamente as três dimensões (Cançado,
Quirino, & Sarsur, 2011; Durand, 1998).

Associando-se a competência ao ambiente empresarial, pode-se dizer que o
conhecimento é a capacidade do indivíduo em processar informações e integrálas dentro de um esquema preexistente, na situação de trabalho, relacionando-se
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ao “saber fazer”. A habilidade é a capacidade de agir em conformidade com os
objetivos e processos definidos pela empresa, de executar tarefas dentro das
atribuições estabelecidas, envolvendo técnica, relacionando-se ao “como fazer”. E
a atitude diz respeito a aspectos sociais e comportamentais do indivíduo
relacionados ao trabalho, ao sentimento e à iniciativa para executar determinada
tarefa e ao “querer fazer” (Durand, 1998; Ribeiro, 1999).

Dutra (2001) avança na conceituação, ao dizer que essa forma de entender
competências tem se mostrado pouco instrumental, uma vez que o empregado ter
conhecimentos, habilidades e atitudes não garante que os aplicará no trabalho e
que a empresa poderá se beneficiar. Ele incorpora então ao conceito de
competência a capacidade de entrega, a complexidade e o espaço ocupacional.

O conceito de entrega diz respeito à maneira como o indivíduo utiliza suas
habilidades e conhecimentos para gerar resultados dentro do seu espaço
organizacional, ou seja, é a contribuição real do indivíduo ao resultado para a
empresa. Dutra (2001) acrescenta que o conceito de competência como o
conjunto de CHA é pouco instrumental. E o fato de alguns indivíduos
apresentarem o CHA não é uma garantia que ocorrerá valor para a empresa.
Essa agregação de valor tem relação com algo que o indivíduo possa entregar
para a organização e que lá permanecerá, independentemente se essa pessoa
continuar ou não na organização, sendo que essa entrega tem relação com o
nível de complexidade.

A noção de competência articula-se à de complexidade, à medida que os
indivíduos com maior nível de desenvolvimento são capazes de mais abstração,
possuindo, assim, competências em um grau mais alto de sofisticação. Isso quer
dizer que dois profissionais podem ter a mesma competência, porém com um
nível de desenvolvimento diferenciado, sendo que o grau de complexidade com
que um indivíduo realiza seu trabalho depende de sua maturidade profissional
(Dutra, 2001).

Dutra (2001) ainda salienta que as necessidades organizacionais e o espaço que
a organização disponibiliza para o indivíduo exercer suas atividades, influencia a
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competência do empregado. Esse espaço, que abrange o conjunto de atribuições
e responsabilidades assumidas por um indivíduo, é chamado de espaço
ocupacional. Assim, demandas da organização demarcam os limites para o
exercício da competência individual. E o indivíduo, ao perceber oportunidades e
assumi-las, desenvolve-se. Desta forma, Terra (2001) acrescenta que se
necessidades organizacionais “puxam” o crescimento em complexidade da
entrega, é possível supor que organizações operando em circunstâncias mais
complexas demandem indivíduos de maior desenvolvimento.

A perspectiva francesa também faz uma crítica à tríade - CHA, relacionando
competência à aprendizagem. Possuir conhecimentos ou capacidades não
significa ser competente – podem-se conhecer técnicas ou regras de gestão,
porém não saber ou não querer aplicá-las no momento oportuno (Perrenoud,
1999). Competência individual é então entendida como a “capacidade de agir
eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos,
mas sem limitar-se a eles” (Perrenoud, 1999, p. 7).

Para Zarifian (2003, p. 139), “competência é a tomada de iniciativa e o assumir de
responsabilidade do indivíduo sobre problemas e eventos que ele enfrenta em
situações

profissionais”.

O

indivíduo

adquire,

dessa

maneira,

novos

conhecimentos no momento em que atua em situações desconhecidas,
resolvendo novos problemas e aproveitando oportunidades. Assim, competência
não estaria relacionada somente à execução de tarefas na empresa, e sim a
respostas diferenciadas, a partir da aprendizagem.

A competência individual, ainda que ela se manifeste em relação a um
indivíduo claramente identificado e se expresse no que ele faz, é,
efetivamente, no que concerne à sua produção, o resultado de numerosas
trocas de saberes e de numerosas conexões entre atividades diferentes
(Zarifian, 2001, p. 115).
Le Boterf (2003) complementa dizendo que a competência é a interação de três
eixos: formação pessoal, formação educacional e experiência profissional, sendo
um sinônimo de saber agir e executar aquilo que se tem de conhecimento em
determinada situação. A competência é subjetiva e, portanto, não pode ser
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informatizada. Para a construção de suas competências, o indivíduo mobiliza
seus recursos para resolver um problema, reagir a uma situação e acionar a
capacidade de criar novas competências. Dessa forma, com o aumento da
complexidade das situações profissionais, o indivíduo competente é aquele que
sabe agir e, portanto, tomar iniciativas diante de ações requeridas (Le Boterf,
2003). Assim, o indivíduo deve assumir a sua responsabilidade, sendo o “próprio
indivíduo o principal ator do desenvolvimento de suas competências particulares à
medida que as mobiliza e as faz progredir em situações profissionais reais,
empíricas” (Zarifian, 2001, p. 121).

Incorporando os conceitos da corrente francesa às pesquisas realizadas no Brasil,
Fleury e Fleury (2006, p. 16) definem competência como “um saber agir
responsável

e

reconhecido

que

implica

mobilizar,

integrar,

transferir

conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à
organização e ao indivíduo”. Ruas (2001) concorda quando reforça que a
competência individual requer a mobilização de uma série de recursos, não se
resumindo a conhecimentos teóricos e empíricos e menos ainda ao desempenho
de uma tarefa.

[…] para que haja competência, é necessário colocar em ação um repertório
de recursos – conhecimentos, capacidades cognitivas, capacidades
integrativas, capacidades relacionais etc. -, os quais são colocados à prova
em desafios oriundos da concepção de novos projetos, dos problemas mais
complexos, dos incidentes, das panes, etc. Nessas situações, além de
colocar em ação os recursos da competência, tem-se a oportunidade de
experimentar e aprender novas possibilidades de lidar com eles e, portanto,
de desenvolver a própria competência (Ruas, 2001, p. 249).
Sant’Anna (2002, p. 36), a partir de diversas definições de competências
propostas por autores estrangeiros e nacionais, define-a como: “uma resultante
de múltiplos saberes, obtidos das mais variadas formas: via transferência,
aprendizagem, adaptação, os quais possibilitam ao indivíduo uma base de
conhecimentos e habilidades capazes de resolução de problemas em situações
concretas”.
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Entre os conceitos apresentados anteriormente, para fins de análise desta
pesquisa, optou-se pela abordagem de Dutra (2001), na qual ele associa ao
conceito de competência os seguintes vetores: capacidade de entrega,
complexidade e espaço ocupacional.

Entende-se também para este estudo que gestão por competência é um sistema
de práticas de gestão de pessoas que tem como objetivo planejar, organizar,
desenvolver, acompanhar e avaliar as competências necessárias para a
organização.

Tendo em vista a adoção do modelo de gestão por competências de Carbone et
al. (2006) e Fernandes (2013) como norteadores desta pesquisa, a seguir
apresentam-se de maneira mais aprofundada os temas avaliação de desempenho
e remuneração.

2.2 Avaliação de desempenho

A avaliação de desempenho é a maneira pela qual a organização pode mensurar
o grau de contribuição do empregado para a execução de seus trabalhos, sendo,
assim, possível comparar o resultado das ações praticadas pelos empregados
com as expectativas da organização (Lotta, 2002). “O desempenho significa
performance, resultado do trabalho ou atuação, que consideramos estar
composto dos resultados (quantitativamente e qualitativos), da capacidade
(conjunto do potencial, conhecimento e habilidades) e das atitudes” (Böhmerwald,
1996, p. 29).

Complementando, Matos (1991) aduz que o desempenho profissional contempla
os conhecimentos, habilidades e atitudes do empregado em quatro dimensões:

a) Dimensão técnica – que corresponde ao conhecimento e habilidades
técnicas, relacionadas à sua formação profissional;
b) dimensão administrativa – a qual abrange os conhecimentos e habilidades
nas funções de planejar, controlar e avaliar suas atividades profissionais,
como

também

propor

ações

que

contribuam

na

melhoria

do
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desenvolvimento do trabalho para proporcionar mais produtividade, a
satisfação dos clientes e a utilização eficiente dos recursos da organização;
c) dimensão psicossocial – corresponde às habilidades e atitudes pessoais no
que diz respeito aos aspectos relacionados a: emoção, criatividade,
relacionamento, sensibilidade, motivação, entre outros;
d) dimensão política – refere-se ao comportamento do empregado na relação
com seus colegas de trabalho, envolvendo questões como exercício de
poder.

A necessidade de avaliar o desempenho surgiu porque as pessoas não são iguais
entre si e não apresentam formas iguais de lidarem com as suas tarefas, como
também possuem formas diferentes de atingirem as metas propostas pela
organização (Bergamini, 1976). A avaliação de desempenho surgiu como uma
prática capaz de beneficiar tanto a organização como os empregados e, de
acordo com Rabaglio (2004), pode ser usada para:

a) Manter a motivação e o compromisso;
b) melhorar o desempenho;
c) estimular eficácia na comunicação;
d) ajustar os objetivos com as metas da organização e da equipe;
e) analisar o desenvolvimento;
f) identificar necessidades de treinamento;
g) comemorar êxitos e aprender com os insucessos;
h) entender aspirações de carreira;
i) avaliar potencial;
j) promover mudanças;
k) desafiar e estimular o aperfeiçoamento;
l) desenvolver a visão sistêmica da empresa;
m) extrair o máximo de produtividade de cada empregado.

A avaliação de desempenho é entendida como uma análise crítica sobre a lacuna
entre o desempenho real e a expectativa de desempenho, realizada a partir de
critérios e orientação para o mérito, que devem ser disseminados e entendidos
pelo público envolvido (Siqueira, 2002).
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Existem dois objetivos para a avaliação de desempenho: melhorar e recompensar
o desempenho do empregado. O primeiro objetivo busca identificar as
necessidades específicas para estabelecer planos de ações, visando melhorar o
desempenho insatisfatório. O segundo objetivo visa a identificar o que foi
realizado e quem deverá receber a recompensa (Milkovich & Boudreau, 2000).

Uma crítica relevante na discussão do tema avaliação de desempenho é a ideia
da avaliação de desempenho como instrumento de controle. A avaliação é feita
pelo gerente ao seu subordinado anualmente, para avaliar o seu trabalho,
registrar suas aspirações, suas queixas, além de fixar os objetivos para o ano
seguinte, considerando um novo plano de ação para sanar as dificuldades do
empregado. A avaliação é traduzida em uma nota da qual dependerá o salário do
avaliado. Essa avaliação é então assinada pelo empregado apenas como prova
de que ela lhe foi comunicada, porém é apresentada como uma discussão franca
e aberta, dando a impressão de falsa neutralidade, como se houvesse uma
natural conciliação entre satisfação do indivíduo e a submissão aos objetivos da
organização (Pagés, Bonetti, Gaulejac & Descendre, 1987).
Segundo Páges et al. (1987), isso acontece porque aquele que fala, fala de si
mesmo, aquele que escuta fala em nome da empresa, sendo que a empresa é
quem controla o futuro tanto do avaliador quanto do avaliado. Quanto mais os
dois tentarem desempenhar os seus papéis com franqueza, mais eles ocultarão
as determinações que fundamentam sua relação. Pagés et al. (1987)
acrescentam, ainda, que o indivíduo, participando da sua própria avaliação, se
resguarda das regras às quais ele deve se submeter e interioriza a lógica e os
princípios da organização.

2.2.1 Modelos de avaliação de desempenho por competências

Com o crescimento e a importância atribuída ao modelo de gestão por
competências, e por se revelar uma adequada prática de gestão de pessoas, a
avaliação de desempenho por competências ganha um importante destaque na
mensuração para a gestão por competências. A gestão de desempenho, focada
em competências, permite à empresa alinhar estrategicamente seus empregados
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com vistas ao atingimento dos resultados projetados, mensurando e comparando
seu desempenho realizado com o resultado esperado (Leme, 2007).

Dutra (2012) associa a avaliação de desempenho à gestão por competências,
conceituando desempenho como “o conjunto de entregas e resultados de
determinada pessoa para a empresa ou negócio (Dutra, 2012, p. 69)”. O
desempenho deve ser avaliado em três dimensões: desenvolvimento, esforço e
comportamento, utilizando escalas que podem, como exemplo, variar de não
atende, atende e supera.

O desenvolvimento é uma dimensão que deve ser mensurada por uma escala de
complexidade cuja variação define o grau de competência da pessoa na
execução das atividades. A avaliação é feita por meio de uma tabela na qual são
relacionadas variáveis diferenciadoras e os valores, de maneira a diferenciar os
indivíduos

mais

competentes

para

alocação

em

atividades

complexas,

normalmente atreladas à remuneração fixa. A dimensão do esforço é
contingencial, estimulada por condições externas e, dessa forma, recebe
remuneração do tipo variável. E, finalmente, a dimensão do comportamento é
avaliada levando-se em consideração um padrão de conduta relacionada aos
valores da organização e não envolve remuneração (Dutra, 2012).

O grande problema é que as organizações tendem a focar a avaliação nas
dimensões esforço e comportamento, orientando-se, nesse sentido, para ações
de curto prazo. O ideal seria que as empresas estimulassem as pessoas à
dimensão do desenvolvimento. Assim, o desenvolvimento seria a dimensão mais
importante do desempenho (Dutra, 2012).

Um diferencial da avaliação de desempenho por competências é proporcionar
uma via de mão-dupla entre empresa e empregado. A empresa tem a
oportunidade de identificar o que o empregado representa em termos de
contribuição para o resultado e qual o seu valor. O empregado, por sua vez, tem a
oportunidade de saber, de forma lógica e racional, o resultado de seu esforço,
seus pontos positivos e negativos em relação suas competências e a
possibilidade de ser avaliado de forma justa (Leme, 2007).
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Santos (2001) sugere um modelo de avaliação de desempenho no qual o perfil de
competências está conectado à avaliação de desempenho e à compensação,
como mostra a Figura 5.

Figura 5 - Avaliação de desempenho de
Santos (2001).
Fonte: Santos, A.C. (2001). O uso do método Delphi na
criação de um modelo de competências. Revista de
Administração, 36(2), p. 25.

Nesse modelo, a avaliação do desempenho das competências foca o perfil de
competências exigido para determinado cargo. A formação, respeitando as
características presentes e futuras do cargo e da empresa, deve promover o
desenvolvimento das pessoas, enquanto a seleção é um processo realizado com
o objetivo de encontrar o candidato que melhor responda às características
presentes e futuras previsíveis de um cargo e de uma empresa. As competências
devem estar alinhadas com os objetivos estratégicos da organização, pois são
elas que influenciarão o resultado da organização. A partir do resultado obtido
pela organização, compara-se com os objetivos propostos pela organização e,
consequentemente, com as competências requeridas pela empresa. Caso as
compensações forem negativas, é viável uma modificação na conduta, que
envolverá a substituição de indivíduos e até mesmo alteração no perfil de
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empregado na seleção. Por outro lado, se as compensações forem positivas, isso
refletirá novamente na avaliação de desempenho do indivíduo.
Gramigna (2007) refere outra ideia de avaliação do desempenho por
competência, conforme demonstrado na Figura 6.

Figura 6 - Avaliação de desempenho conforme Gramigna (2007).
Fonte: Gramigna, M.R. (2007). Modelo de competências e gestão de talentos (2.
ed., p. 45). São Paulo: Pearson Prentice Hall.

O processo inicia-se com o mapeamento das competências essenciais e básicas
necessárias a cada grupo de funções. Na sequência, é constituído o banco de
competências. Esse banco de competências permite a identificação dos talentos,
subsidiando a etapa para elaboração de planos individuais de desenvolvimento
(PDI) para a capacitação dos empregados, que é a etapa seguinte do modelo. E
finalmente tem-se a avaliação de desempenho propriamente dita, que norteará a
distribuição da recompensa. Essa recompensa aparece no modelo apoiando e
sustentando todo o processo de avaliação de desempenho proposto por
Gramigna (2007), sendo, dessa forma, fator essencial para a sustentação das
etapas do processo.

Fator importante para a consolidação dos modelos de avaliação de desempenho
é a recompensa (Gubman, 1999; Marras, 2012). Os resultados positivos avaliados
pela organização devem ser recompensados e adicionalmente os padrões de
equidade são fundamentais para garantir o tratamento justo da contribuição da
pessoa para a organização e também para estimular as pessoas a ampliarem sua
contribuição, na medida em que os empregados conseguem visualizar respostas
diferentes da empresa para diferentes contribuições. As organizações que adotam
sistemas de recompensas que traduzem o justo desempenho do empregado
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promovem um clima de justiça e equidade, contribuindo para a motivação dos
empregados (Honrado, Cunha & Cesário, 2001).

Para recompensar os empregados, é fundamental saber como diferenciá-los, ou
seja, como a recompensa deve ser distribuída entre eles. Dessa forma, a
avaliação de desempenho deve ser capaz de traduzir a contribuição de cada
pessoa para a empresa, sendo percebidos como justos e adequados, ser capaz
de ser mensurável pela organização e também pelo próprio empregado,
coerentes e consistentes no tempo, simples e transparentes e de fácil acesso
para todos os envolvidos (Dutra, 2002).

Um diferencial desse modelo para o de Santos (2001) é o desenvolvimento das
competências, que se torna muito mais claro com a figura do PDI, por meio do
qual o avaliado pode identificar de forma mais objetiva quais competências devem
receber mais atenção para seu aprimoramento e quais devem ser mantidas no
seu desenvolvimento profissional. Esse modelo, comparado ao de Santos (2001),
traz o componente recompensa que, a partir do mapeamento das competências,
está associada a todo o processo de avaliação.

Pontes (2010) contribui com um modelo no qual se pode avaliar o desempenho
dos empregados de forma qualitativa e quantitativa, conforme a Figura 7.
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Objetivos da Unidade

Contrato de objetivos, indicadores e
padrões de desempenho

Acompanhamento dos Resultados

Valores da Organização

Planejamento Estratégico

Avaliação Final

Figura 7 - Avaliação de desempenho conforme Pontes (2010).
Fonte: Pontes, B.R. (2010). Avaliação de desempenho: métodos clássicos e
contemporâneos, avaliação por objetivos, competências e equipes (11. ed, p.
27.). São Paulo: LTr.

De acordo com Pontes (2010), o desempenho das pessoas pode ser avaliado de
forma quantitativa e qualitativa. Quantitativa, os resultados são mensurados de
forma mais objetiva e concreta, sendo composta pelos seguintes passos:
planejamento estratégico; definição dos objetivos das unidades; combinação dos
objetivos, indicadores e padrões de desempenho esperados com a equipe de
trabalho ou de forma individual e acompanhamento dos resultados; finaliza-se
com a avaliação dos resultados. Já na forma qualitativa o ciclo combina ainda
desempenho

esperado

em

relação

às

competências

seguidas

do

acompanhamento e da avaliação final e constantes feedback.

2.2.2 Críticas ao processo de avaliação de desempenho

Alguns fatores sistêmicos, conforme evidenciado por Gil (2009), contribuem para
o distanciamento da avaliação de desempenho dos seus objetivos e para o
aumento do nível de desconfiança dos empregados no processo:

a) Baixo nível de envolvimento da alta administração;
b) despreparo para administrar pessoas;
c) avaliação como um evento de um dia específico;
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d) pode ser influenciada pelos acontecimentos mais próximos da data da
avaliação;
e) não envolvimento do empregado no processo de discussão das suas
próprias melhorias, restringindo-se a comunicar-lhe o resultado.

Outra crítica em relação aos processos de avaliação de desempenho por
competências é a dificuldade em se estabelecer uma ligação direta com os
resultados desejados pela empresa, mesmo quando se atrelam as competências
aos objetivos da empresa (Pontes, 2010). Segundo Deming (1990), uma das
explicações para o baixo índice de aprovação nas empresas pode ser a
percepção dos empregados de que a avaliação de desempenho possa levar à
desagregação das equipes e à exposição das pessoas, estimulando rivalidade e
disputas por resultados em curto prazo. Além disso, o desempenho é função de
fatores complexos e interdependentes e sua variação pode depender de forças
que não estão sob o controle do empregado, como equipamentos e outros
recursos, condições ambientais, chefia, colegas e demanda de clientes. Assim
sendo, não seria possível uma avaliação justa (Deming, 1990).

Leme (2007) ainda indica que a competência do empregado é definida na maioria
das vezes pela percepção do gestor sobre os mesmos critérios de desempenho, o
que pode vir a ser algo benéfico, caso a percepção seja correta. Caso contrário,
isso pode causar grandes dificuldades no progresso profissional do funcionário.
Apesar do constante aperfeiçoamento do sistema de avaliação por desempenho,
o fator subjetividade dos avaliadores é algo presente e que não pode ser
desconsiderado.

Visando minimizar a subjetividade, o modelo de avaliação de desempenho deve
atender a alguns critérios, como: ser voltado para o desenvolvimento das
pessoas; estar integrado com as estratégias do negócio; os comportamentos
devem advir das competências e, se medidos por resultados, as metas devem ser
de comum acordo entre a equipe; é preciso haver feedback durante o processo;
acompanhamento do desempenho e, caso necessário, revisão do cumprimento
das metas, avaliação mútua entre empregados e finalmente, ter uma política de
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consequências - recompensas, reconhecimento, promoção (Barbosa 2003;
Bergamini & Beraldo 1988; Lucena 1992; Mascarenhas, 2008).

Uma das alternativas para minimizar o aspecto subjetividade e para se fortalecer
a avaliação de desempenho é a avaliação 360°, na qual o empregado é avaliado
e recebe feedback de diversas fontes, como sua liderança imediata, seus pares,
subordinados, clientes interno ou externo. Assim, o método consiste na avaliação
do desempenho do empregado por pessoas de diferentes níveis hierárquicos –
pares chefes e subordinados – e por diversas áreas internas e externas à
empresa com as quais ele tem contato (Carvalho & Nascimento, 1997). A
avaliação elaborada por múltiplos avaliadores, que além de permitir a ampla
participação de diversos atores, oferece resultados mais confiáveis (Barbosa et al.
2002; Carbone et al., 2006; Pontes, 2010). Porém, todos devem estar preparados
para avaliar e serem avaliados com essa técnica, critérios devem ser bem
definidos e estarem alinhados com o objetivo de desenvolvimento das pessoas e
atingimento de resultados (Rabaglio, 2004).

Outra crítica levantada por Barbosa, Ferraz e Lopes (2002) é a dificuldade de
associar os efeitos da aplicação das competências nos resultados alcançados
pela organização. Ou seja, existe uma dificuldade de se mensurar aspectos
intangíveis como comportamentos e atitudes. Pois não existe um padrão formal e
genericamente aceito para essa mensuração. Além disso, é difícil identificar
aspectos intangíveis que agregam valor à atividade produtiva, já que eles não são
facilmente reconhecidos na estrutura da empresa (Sveiby, 1998).

Na tentativa de minimizar essa dificuldade de mensuração Fernandes (2013) e
Pontes (2010) sugerem uma aplicação simultânea de sistemas de avaliação que
mensurem as competências e objetivos. Ao se aplicar a avaliação de
desempenho juntamente com a avaliação de competências, por exemplo, obtémse o desempenho profissional focado no resultado e na forma pela qual foi
alcançado.

É

possível,

assim,

identificar

perfis

de

desempenho

que,

concomitantemente com o grau de complexidade do cargo ou função, permitem
estabelecer recompensas baseadas no mérito (Barbosa, 2003; Dutra, 2002).
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Os termos avaliação de desempenho e avaliação de competências, apesar de
aparentemente denotarem o mesmo significado, apresentam diferenças. Ambas
as tecnologias de gestão parecem estar baseadas em um mesmo pressuposto: a
competência ou o desempenho do indivíduo que influencia a competência ou
desempenho da organização e é influenciado por ela. Entretanto, a corrente da
gestão de competência argumenta que a competência humana, aliada a outros
recursos, dá origem e sustentação à competência organizacional e os autores que
defendem a gestão de desempenho alegam que a performance no trabalho é
resultante não apenas das competências inerentes ao indivíduo, mas também de
atributos organizacionais (Brandão & Guimarães, 2001).

Apesar de diversas críticas, o processo de avaliação de desempenho ainda é um
instrumento indicado para a execução da meritocracia e para atribuição do mérito
(Barbosa, 1999). Falconi (2009) salienta que a melhor maneira de se executar a
meritocracia é por meio de uma avaliação de desempenho que foque tanto a
capacidade do empregado em realizar resultados como sua conformidade aos
valores da empresa.

2.3 Remuneração

A gestão da remuneração pode ser classificada em dois eixos: o modelo
tradicional, que tem como referência o cargo para a consolidação dos planos de
cargos e salários; e uma abordagem estratégica, que tem como princípio central o
reconhecimento da contribuição das pessoas como fator a ser remunerado,
principalmente por meio dos programas de remuneração variável (Lawler, 1990).
Nesta sessão apresenta-se a remuneração no enfoque tradicional, baseado no
cargo e vinculado à estrutura organizacional, passando para um enfoque
estratégico que propõe o reconhecimento dos resultados individuais aliados aos
resultados organizacionais, como base da remuneração. Por fim, busca-se
vincular as noções de competências e práticas de remuneração, articuladas com
a noção de desempenho e sua avaliação como mecanismo principal para a
recompensa das competências.
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2.3.1 A remuneração: perspectiva tradicional

A abordagem tradicional de remuneração reflete uma forma de pensar o trabalho
e a relação com as pessoas, coerente com o sistema burocrático, fortemente
hierarquizado e voltado para o controle rígido. Nesse modelo, a definição do valor
a ser pago ao trabalhador, ou seja, o valor do salário está baseado no valor
relativo do cargo e no parâmetro do mercado. Para isso, é criada uma estrutura
de cargos, reforçando a hierarquia da empresa. Após a criação dessa estrutura
hierárquica, é criado um plano de salários, de modo atrelado à estrutura de
cargos (Hipólito, 2000)

A remuneração tem como objetivo principal reconhecer a contribuição e o valor
dos profissionais, por meio de seus resultados para os objetivos da empresa
(Hipólito, 2000). A empresa precisa assegurar os esforços necessários para
atingir seus objetivos e para isso tem que criar estímulos, de forma a obter dos
indivíduos a contribuição devida para a consecução dos seus resultados. Uma
forma de estímulo é a remuneração de cunho essencialmente material (Barnard,
1979).

A remuneração pode ser entendida como o valor recebido pela produtividade,
pela complexidade das tarefas executadas e pelo nível de responsabilidade do
indivíduo. Em outra ótica, a remuneração pode ser percebida como o valor pago
pela força de trabalho vendida à empresa pelo indivíduo, proporcionando a
subsistência do trabalhador e sua inserção nos grupos sociais (Ribeiro, 1999).

No Brasil, a abordagem tradicional de remuneração salarial é mais usual, em
função da legislação trabalhista vigente que defende a equiparação salarial como
forma de resguardar os interesses da classe trabalhadora e garantir certa ordem
social. Dessa forma, as empresas se veem obrigadas a optar por esse tipo de
modelo de remuneração (Pontes, 2002). Além das limitações impostas pela
legislação brasileira, muitas são as razões para as empresas adotarem o modelo
de estrutura salarial organizados por cargos: possibilidade de melhor equilíbrio
salarial, com critérios mais objetivos, o que resulta em crescimento profissional
mais democrático e em recompensas mais justas. A administração de cargos e
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salários procura garantir esse equilíbrio, tanto no meio interno, pela constante
avaliação dos cargos, quanto externo, pela equiparação salarial da empresa aos
níveis praticados pelo mercado (Carvalho, 2001).

O modelo tradicional propõe um sistema de avaliação bem estabelecido e
reconhecido pelo mercado, aplicando-se técnicas quantitativas avançadas que
visam a diminuir os conflitos para os gestores, buscando-se parâmetros com grau
de objetividade (Rodrigues, 2005). A definição do valor do salário baseia-se na
mensuração do valor relativo do cargo e do valor pago pelo mercado. Entre vários
métodos para a avaliação de cargos (etapa que atribui o valor relativo desses
cargos), tem destaque a metodologia de sistema de pontos, que atribui pontuação
para os cargos em função de fatores de avaliação como requisitos (exemplo:
experiência, qualificação), responsabilidades, impacto do cargo para os
resultados do negócio, entre outros (Lawler, 1990). O aumento da remuneração
ocorre pela ascensão vertical ou promoção para posições mais valorizadas dentro
da empresa (Rodrigues, 2005).

Assim, o fato de os sistemas de avaliação serem bem reconhecidos no mercado,
além da complexidade das técnicas quantitativas que utilizam, remetem a uma
aparente objetividade que pode ser usada como fator de convencimento no que
diz respeito à equidade de cargos em uma empresa, minimizando possíveis
conflitos para os gestores (Lawler, 1990).

Por outro lado, em um ambiente de crescente competitividade, a chave para o
sucesso em um sistema de remuneração não deve estar voltada para a equidade
interna, mas sim para a equidade externa. Isso se dá mediante práticas de
benchmarking, pois a avaliação de cargos por meio de sua aparente objetividade
acaba valorizando o trabalho a ser executado e não as pessoas (Lawler, 1991).

Outras formas de administrar salários vêm sendo desenvolvidas. De acordo com
Hipólito (2000), o formato e conteúdo dos cargos alteraram-se significativamente
em função das transformações (estruturais, tecnológicas, de processo, de
mercado, de clientes, etc.) que atingiram as empresas nas últimas décadas.
Percebe-se significativa mudança entre o conteúdo das descrições de cargos, o
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que as pessoas realmente realizam no trabalho e os critérios considerados pelos
gestores para remunerar e/ou promover seus empregados. Também, as
atividades que constam nas descrições de cargos são, na maioria das vezes,
registradas de forma inadequada, enfatizando que:

O cargo, portanto, não oferece a agilidade de resposta necessária para
garantir uma adequação dos salários no ritmo imposto pela mudança nas
empresas, deixando de dar resposta à equidade salarial interna, e não
consegue se firmar como parâmetro de comparação com a realidade da
empresa e aquela apresentada pelo mercado, cada vez mais heterogêneo
(Hipólito, 1997, p. 5).
Wood e Picarrelli (2004) fazem várias críticas a esse modelo: promove um estilo
burocrático de gestão; reduz a amplitude de ação dos indivíduos e grupos; inibe a
criatividade e o espírito empreendedor; não considera o foco nos clientes internos
e externos; reforça a hierarquia; promove a obediência às normas e
procedimentos e não a orientação para os resultados; não tem orientação
estratégica; não encoraja o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos;
torna as promoções importantes e incentiva o carreirismo. A principal crítica em
relação a essa abordagem tradicional refere-se à estrutura hierárquica de cargos
e salários. Albuquerque e Oliveira (2002, p. 2) ainda ressaltam que “nos sistemas
tradicionais, o tempo é reconhecido, e não a contribuição dos empregados; assim
o sistema não encoraja o desenvolvimento de habilidade e competências”. O
aumento salarial em função de se assumir uma nova responsabilidade não é
coerente com a prática proposta de recompensar pelo desempenho, pelos
sistemas de remuneração estratégica (Hipólito & Silva, 2000; Lawler, 1986).

Essas desvantagens podem ser contornadas, desde que haja modernização
nesse sistema, tais como: alinhar os esforços individuais com os objetivos
organizacionais; melhor orientação para os processos críticos e para os
resultados;

favorecimentos

de

práticas

de

gestão

participativas;

e

aperfeiçoamento contínuo das pessoas. Caso esse alinhamento não aconteça,
esse modelo tradicional poderá em pouco tempo se esgotar (Wood & Picarrelli,
2004). Em virtude das transformações percebe-se a necessidade de busca de
alternativas de remuneração de forma a alinhar o esforço das pessoas com os
objetivos organizacionais. Nesse sentido, percebe-se que a remuneração de

51

forma isolada não se constitui em estratégia de sucesso, mas pode tornar-se
parte de um conjunto de ações estratégicas, atuando de modo integrado e
sinérgico (Reis, 2006).

2.3.2 A remuneração: perspectiva estratégica

A abordagem estratégica da remuneração está voltada para o seu alinhamento
com a estratégia da empresa, visando a mais flexibilidade para conseguir
acompanhar as constantes mudanças, além de reforçar os objetivos da empresa
no longo prazo (Martocchio & Joe, 1998; Wood & Picarelli, 1999). A ênfase dessa
abordagem está na pessoa e no mérito para obtenção da recompensa, e não no
trabalho ou no cargo, como acontece na abordagem tradicional. Alinhar a
remuneração à estratégia é um caminho para as empresas incentivarem as
pessoas a agregar valor ao seu negócio (Lawler, 1991).

A abordagem estratégica de remuneração é “uma ponte entre os indivíduos e a
nova realidade das empresas” (Wood, 2004, p. 91), levando-se em consideração
dois eixos:

a) Categorias que dão forma e conteúdo à empresa, como sua estratégia, sua
estrutura e o estilo gerencial; e
b) os

fatores

que

interferem

na

contribuição

das

pessoas,

como

características pessoais e do cargo, tipo de vínculo com a empresa,
competências, desempenho e resultados.

A remuneração estratégica significa que a empresa considera o total da
remuneração a ser paga, já que a combinação de diferentes alternativas passa a
compor o que realmente é recebido pelo empregado de um lado e os custos
envolvidos para a empresa de outro lado. O ponto de partida para que a empresa
faça a sua escolha entre as diferentes formas de remuneração é a definição dos
objetivos que a empresa quer alcançar com o seu sistema de remuneração
(Lawler, 1990).
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Um sistema de remuneração estratégica pode ser desdobrado em oito formas de
remuneração: remuneração funcional, remuneração por habilidades, remuneração
por competências, salário indireto, previdência complementar, remuneração
variável, participação acionária e alternativas criativas (Wood, 2004).

A remuneração funcional é determinada pela função e ajustada pelo mercado; o
salário indireto está relacionado aos benefícios e outras vantagens; para
remuneração por habilidades e competências, consideram-se tais fatores como
base para a remuneração; a previdência complementar busca a valorização do
compromisso em longo prazo; a remuneração variável é vinculada, principalmente
a metas de desempenho das pessoas, equipes e empresa; participação acionária
é considerada com base em objetivos de lucratividade; e alternativas criativas
referem-se a prêmios, gratificações e outras formas de reconhecimento (Wood,
2004).

Entre essas diferentes formas para o alinhamento estratégico da remuneração, a
vinculação ao desempenho via remuneração variável tem sido amplamente
abordada na literatura, como uma das principais formas para assegurar
alavancagem de resultados organizacionais e, consequentemente, recompensar
os empregados (Heery, 1996; Wood & Picarelli,1999). Nota-se tendência desse
aumento da parte variável da remuneração, de acordo com o desempenho
apurado com base em metas e indicadores previamente estabelecidos. Essa
forma transfere uma parte do risco da remuneração para o próprio empregado de
certa forma (Wood & Picarelli, 1999).

A ideia geral dessa forma de remuneração é de que o ganho em resultados
organizacionais seja em certa medida revertido em pagamento monetário (ou
não) para os empregados e equipes, como forma de reconhecimento da
contribuição de cada um. Também é considerada uma forma de realinhar os
interesses entre empresas e empregados e favorecer uma relação mais
cooperativa entre eles (Heery, 1996).

Por outro lado, segundo Heery (1996), é dada pouca ênfase à representatividade
dos interesses dos empregados, uma vez que a remuneração é negociada de
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forma individualizada e não de forma coletiva, sendo o sindicato ou as
negociações coletivas vistas como impedimentos à inovação. Grande parte
dessas formas de remuneração é introduzida para reduzido número de
empregados. Observa-se, ainda, que as metas e/ou indicadores não estão sob o
controle

do

empregado,

dependendo

também

de

fatores

externos

e

contingenciais, o que dificulta a manutenção da motivação para o alcance dos
resultados (Heery, 1996).

Uma maneira de minimizar esses efeitos negativos é a combinação de diferentes
formas que possibilitam a inter-relação da remuneração com a pessoa, com os
grupos e com a performance organizacional. A remuneração variável deve ser
ampliada de forma a complementar o salário base e não a substituí-lo. Os
indicadores de desempenho também devem ser controlados pelos próprios
empregados, o máximo possível (Heery, 1996).

As mudanças em relação à individualização da remuneração e gestão de
desempenho requerem também alterações em outros métodos ou formas de
gestão

(Jenkins

&

Klarsfeld,

2002).

São

necessárias

mudanças

no

comportamento e na organização para sustentar ou viabilizar as alterações nas
formas de remuneração (Lawler, 1990). Fischer (1998, p. 158) ressalta que uma
nova gestão da remuneração pode ser a “porta de entrada para mudanças mais
profundas em todo o modelo de gestão, porque exige outras alterações nas
práticas de gestão para funcionar adequadamente”. Segundo Flannery (1997), o
sistema de remuneração pode ajudar a apoiar a mudança, porém deve estar
alinhado aos valores, à cultura e metas estratégicas da empresa, para que seja
eficaz.

Diversas mudanças no âmbito externo às empresas resultaram em alterações
internas, como redução dos níveis hierárquicos, valorização do trabalho em
equipe, exigência da multifuncionalidade e da visão sistêmica, aperfeiçoamento
contínuo e forte redução dos custos. Nesse ambiente complexo, surge a
remuneração por habilidades e por competências (Wood & Picarelli, 2004), tema
desenvolvido na próxima seção.

54

2.3.3 Remuneração por habilidades e por competências

A remuneração de pessoas por habilidades e conhecimentos não é algo tão
recente, pelo contrário, há décadas, empresas da área de pesquisa e
desenvolvimento

têm

recompensado

pessoas

por

suas

habilidades

e

conhecimentos. Essa forma de remuneração foi tipicamente desenvolvida nos
Estados Unidos em empresas de manufatura e sua popularidade tem aumentado
significativamente, embora a aplicação para o nível gerencial e de staff não fosse
tão frequente naquela época (Lawler, 1991). Observa-se, assim, a influência dos
autores americanos para o desenvolvimento e ampliação das alternativas de
remuneração, principalmente no que diz respeito à remuneração por habilidades
como forma de preencher algumas lacunas deixadas pelo sistema tradicional. O
princípio básico desse formato de remuneração está relacionado à recompensa
das pessoas em função de suas habilidades alinhadas aos objetivos estratégicos
da empresa, que são recompensadas (Heery, 1996). Essa modalidade tem sido
mais utilizada para empregados de níveis operacionais, em processos contínuos
de empresas de manufaturas que utilizam linhas de montagem (Martocchio & Joe,
1998).

Na remuneração por habilidade, a base são o indivíduo e suas habilidades, e não
mais o cargo. O cargo se torna periférico, cedendo lugar principalmente ao
conjunto de habilidades, o que confere mais dinamismo e flexibilidade ao sistema.
A ascensão na carreira do empregado ocorre de maneira horizontal, pela
aquisição de habilidades, seja pela necessidade da empresa, seja pelo esforço
individual. As habilidades passam por um processo de avaliação e certificação,
que reflete o seu nível de proficiência. A remuneração é definida pelo conjunto de
habilidades dos empregados e pode ser acrescida com aquisição de novas
habilidades. Esse modelo, embora bastante aplicável, apresenta dificuldades na
sua execução nos níveis gerenciais e diretivos, em virtude do nível de abstração
das atividades, evoluindo-se então para o modelo de remuneração por
competências (Wood & Picarelli, 2004).

Após o desenvolvimento do conceito de competências e de sua aplicação como
forma de remuneração, buscou-se ampliar o pagamento de recompensa para
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funções menos operacionais, baseando-se no mesmo paradigma de que a
remuneração deva ter como base a pessoa, e não a função ou cargo. A
remuneração por competências tem caráter mais abrangente, por serem as
habilidades gerenciais e de staff difíceis de serem mensuradas. Além disso, as
habilidades e conhecimentos são consideradas dimensões que formam as
competências (Lawler & Ledford, 1987).

Remuneração por competência pode ser definida como uma forma de
recompensar e reconhecer o esforço e a contribuição das pessoas, seja de forma
individual ou coletiva, pelo alcance dos objetivos organizacionais. É mensurada
por meio de indicadores de resultados, sendo o principal desafio desse modelo
mensurar a real contribuição das competências ao resultados (Souza et al., 2005).
Segundo Fischer (1998, p. 155) remunerar com base nas competências:

Significa, na prática, utilizar o processo de recompensa como um
mecanismo de estimular as ações de desenvolvimento, com especial ênfase
para iniciativas individuais de autodesenvolvimento. Empregados percebem
que a única forma de ampliar sua remuneração é atingir novos estágios de
desenvolvimento profissional.
Remuneração
torna-se
intimamente
relacionada ao processo de agregação de competências.
Existe uma relação entre as competências e o desempenho organizacional
(Figura 8), por meio da articulação entre comportamentos e resultados, conforme
propõem Wood e Picarelli (1999).
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Desempenho
Organizacional

Resultados

Comportamentos

Competências

Figura 8 - Relação entre competências e desempenho organizacional.
Fonte: Wood, T., Jr. & Picarelli, V. F. (2004). Remuneração por habilidades e por
competências. (p. 63). São Paulo: Atlas.

A aplicação consiste de um sistema de remuneração e carreira por competências,
que gera impactos positivos em comportamentos, que produzem resultados e
melhoram o desempenho organizacional. Com base nesse raciocínio é
necessário traduzir a definição de competências em atributos que possam ser
mensurados para a verificação do alcance de resultados individuais e,
consequentemente, resultados organizacionais.

A estrutura do modelo de remuneração dependerá tanto do conceito como das
competências que a empresa julgará necessárias para o alcance dos seus
objetivos, como também da abordagem metodológica para sua identificação e a
influência mútua desses dois aspectos. Embora a competência tenha como foco
principal a contribuição das pessoas e/ou de grupos, algumas empresas ainda
têm como ponto de partida a estrutura de cargos para sua identificação e seu
posterior desdobramento (Wood & Picarelli, 1999).

Para operacionalização de um sistema de remuneração por competências, Wood
(2004) propõe quatro fases: o desenvolvimento do modelo conceitual, com a
definição da equipe do projeto, dos objetivos, das premissas e características do
sistema; a construção; a implantação; e a gestão do sistema. Essas fases
apresentam-se de forma genérica, com o objetivo de remunerar a partir da
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definição das competências organizacionais que são desdobradas para áreas (ou
processos) até o nível individual, conforme sugerido por Wood (2004):
a) 1a etapa: levantar as informações relacionadas à intenção estratégica da
empresa (visão de futuro, direcionamento estratégico e missão);
b) 2a etapa: identificar as competências essenciais da empresa;
c) 3a etapa: desdobrar competências essências (coletivas) em cada área e
processo;
d) 4a etapa: desdobramento final das competências grupais em competências
individuais.

Além desses fatores, o sistema de remuneração nesse formato deve considerar
aspectos relativos aos competidores, ao ambiente, à legislação e à sua
capacidade de financiamento (Lawler, 1990).

De acordo com Wood e Picarelli (2004), o crescimento no interesse das empresas
no modelo de remuneração por competências deve-se a um conjunto de fatores:

a) Crescimento do setor de serviços, demandando mais qualificação dos
profissionais;
b) ascensão de empresas de conhecimento intensivo, associado ao avanço
tecnológico;
c) substituição dos modelos burocráticos por outros mais flexíveis;
d) experiência bem-sucedida da implementação de remuneração por
habilidades para atividades técnicas e operacionais;
e) grande popularidade da lógica de competência no meio empresarial.

A remuneração por competências pode fazer parte tanto da remuneração fixa
quanto variável. Porém, quando adotado como remuneração variável, permite
partilhar os resultados e transformar parte do custo fixo em custo variável. Essa
modalidade, ao mesmo tempo em que traz vantagens à empresa, pela redução
do recolhimento de benefícios, em contrapartida gera prejuízos aos empregados,
pelo não recebimento dos mesmos benefícios e da não incorporação destes à
remuneração fixa. A principal razão para a utilização da remuneração variável é
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vincular a recompensa ao esforço realizado para conseguir os resultados
esperados (Wood & Picarelli, 2004).

As vantagens que um sistema de remuneração por competências pode trazer
para a empresa são várias, como, por exemplo: aumento da flexibilidade para
alocação da mão de obra e também da adaptabilidade da empresa; mais
comprometimento, reduzindo índices de turnover e absenteísmo; melhor
adaptação na transição de novos produtos; melhor resolução de problemas por
parte dos empregados; mais possibilidade de melhorias e inovação (Lawler &
Ledford, 1987; Wood, 2004). Outro aspecto positivo é o sentimento de justiça
entre os empregados, em função da transparência e objetividade do processo de
recompensa, pois os critérios de diferenciação de salários e promoções são
determinados pela aquisição de competências, sendo um caminho mais
transparente e conhecido por todos (Paschoal, 2001). Pode, ainda, gerar mais
comprometimento por parte do empregado, pois quando o sistema é bem
desenhado, promove variedade de habilidades e autonomia, podendo fazer com
que os empregados aumentem suas remunerações, demonstrando mais
produtividade (Martocchio & Joe, 1998).

Por outro lado, alguns aspectos negativos são destacados. Um aspecto
dificultador é o fato de que não há um padrão formatado para a remuneração por
competências, sendo o sistema desenvolvido especificamente para cada
empresa, o que torna a comparação com outros modelos difícil de ser realizada
(Barret, 1991). Aspectos de ordens legais também constituem empecilho para a
remuneração por competências, cujas implicações trabalhistas não estão
normalizadas na legislação no Brasil, dizendo respeito mais às normas internas
da empresa (Appel & Bitencourt, 2008). Outra questão a se considerar é a
subjetividade inerente ao processo de avaliação das competências, como base
para a remuneração, mais voltada para atitudes ou entregas do que para
conhecimentos e habilidades. Esse ponto confronta-se principalmente com a
legislação trabalhista que apenas considera aspectos objetivos de produtividade e
de perfeição técnica para valorizar os empregados (Appel & Bitencourt, 2008).
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de unicidade do

conceito
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negativamente no processo. Deve-se tomar o cuidado para a empresa não
recompensar o resultado apresentado e sim as competências (Brandão &
Guimarães, 2001). Na definição das competências a serem remuneradas já pode
haver um descompasso entre as competências definidas para a remuneração e
as necessárias para o atingimento das metas prioritárias da empresa (Ribeiro,
Guimarães & Souza, 2001). Segundo Bitencourt (2001), o levantamento de
competências é feito pelas empresas baseado na necessidade do momento sem
qualquer preocupação quanto às necessidades futuras.

De forma geral, a articulação entre remuneração e competências, de acordo com
Hipólito (1997), pode apresentar restrições como o distanciamento das diretrizes
estratégicas, tendo-se que as competências são elaboradas a partir de
comportamentos atuais, e a alta subjetividade na definição de competências
também contribui nesse processo.

Portanto, tais aspectos indicam a complexidade da operacionalização de um
modelo de remuneração por competências, destacando-se as implicações no que
se refere à definição das competências individuais que serão recompensadas e a
forma como isso será feito. Essa modalidade de remuneração se insere em um
novo cenário de práticas que tem como foco a recompensa da contribuição das
pessoas para os resultados organizacionais, estando ligadas diretamente ao
mérito, tema abordado na próxima seção.

2.4 Meritocracia

O termo meritocracia é relativamente recente, tendo sido cunhado pelo sociólogo
britânico Young (2008). Mistura raízes latinas e gregas em uma combinação de
termos que significam ganho, salário digno e esforço, na qual, apesar do conflito
entre princípios ambíguos, evidencia-se a vitória do mérito sobre o parentesco e a
emergência de uma nova ordem social em que todas as pessoas poderiam
ascender pelos atributos do esforço e do talento. Dessa forma, a sociedade se
orgulharia em reconhecer a ascensão dos indivíduos pelos seus próprios méritos,
e não por herança ou relacionamento. Segundo Young (2008), os indivíduos que
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obtiveram ascensão na sociedade por conta de sua origem, riqueza ou influência
dos pais não poderiam se orgulhar nem se sentir os melhores, pois não
conquistaram suas posições por mérito. Subordinados poderiam se destacar, se
tivessem condições semelhantes.

O fenômeno da meritocracia vem desafiando as sociedades democráticas na
busca de um sistema para distribuir de recompensas de forma justa,
diferenciando os indivíduos, independentemente de atributos herdados. As
recompensas e as posições sociais no ambiente meritocrático somente deveriam
ser concedidas pelas qualificações e habilidades do indivíduo e de forma não
tendenciosa (Tenret, 2008).

A meritocracia é um tema polêmico e promove discussões controversas também
na teoria da administração, seja no âmbito de empresas privadas ou públicas, em
vários países (Barbosa, 1996). A meritocracia apresenta duas dimensões: a
primeira representa o consenso entre os envolvidos, na qual todos concordam
que as posições dos indivíduos na sociedade devam ser consequência do mérito.
A segunda, focada na linha da execução, na qual o mérito anunciado é atribuído,
já não suscita consenso. Assim, espera-se que o mérito seja decidido em função
do desempenho individual, como critério básico de avaliação de talento,
habilidades e esforços. Apesar do critério determinante do mérito ser o
desempenho, o processo de avaliação suscita desconfiança - as pessoas
desconfiam das diferentes interpretações que os avaliadores fazem dos critérios e
da forma como o relacionam ao mérito (Barbosa, 1999).

As divergências surgem quando se coloca em prática o principal instrumento de
definição do mérito: a avaliação de desempenho. O caráter subjetivo no
entendimento do mérito faz emergir a desconfiança entre as pessoas, quanto a
aspectos determinantes para a legitimação da meritocracia, tais como: as
interpretações sobre as variáveis que compõem a avaliação de desempenho,
dúvidas sobre a composição do mérito, o que foi considerado para defini-lo,
dúvidas sobre a igualdade de aplicação dos critérios, se as oportunidades serão
realmente para os que tiveram as melhores pontuações; a sua tradução em
remuneração, bônus e ou promoções (Barbosa 1999; Tenret, 2008).
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Apesar do desempenho ser um fator determinante para se estabelecer a
meritocracia, é uma prática polêmica, principalmente em empresas brasileiras, em
função de traços da cultura local. Pesquisas realizadas por Hofstede (1984) e
Trompenaars (1994), em diversos países, identificaram que as diferenças
culturais exercem forte influência no gerenciamento nas empresas. A gestão
brasileira é percebida com elevada distância de poder, com comportamentos mais
coletivistas do que individualistas e com alta necessidade de evitar incertezas,
com baixa orientação à performance, orientação de curto prazo e policrônica
(Kabasakal & Bodur, 2004). É mais orientada para valores femininos, como
cuidado com o próximo, igualdade, bem-estar, qualidade de vida, do que para
valores masculinos como, por exemplo, agressividade, assertividade, resultados,
performance, entre outros (Alcadipani & Crubellate, 2003; Urdan & Urdan, 2001).

No Brasil, Barros e Prates (1996) realizaram uma pesquisa que envolveu 2.500
dirigentes e gerentes de empresas de pequeno, médio e grande porte do Sudeste
e Sul do Brasil e identificaram os traços da cultura brasileira que impactam
valores e crenças e, consequentemente, o gerenciamento das empresas,
conforme mostra a Figura 9.
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Traços
Distância/
Concentração
de poder
Personalismo

Paternalismo

Espectador

Formalismo

Impunidade

Lealdade às
pessoas

Evitar conflito

Flexibilidade

Conceitos
Baseado na hierarquia/subordinação. A frase que melhor expressa este traço é:
"manda quem pode, obedece quem tem juízo". Todas as sociedades apresentam
desigualdades de poder entre seus membros, porém, existem diferenças no grau
dessas desigualdades.
Marcado pelas relações pessoais, círculo de amigos e parentes, é o caminho
natural pelo qual trafegam as pessoas para resolverem seus problemas de
maneira privilegiada.
Reforça o autoritarismo e limita o crescimento, pois gera dependência e baixo
grau de autonomia para os envolvidos. Representa duas faces: patriarcalismo e
patrimonialismo. O patriarcalismo representa a face supridora e afetiva do pai,
enquanto o patrimonialismo refere a face histórica e absoluta que impõe sua
vontade à de seus membros.
A longa convivência com o autoritarismo, protecionismo e dependência restringiu
o desenvolvimento da consciência crítica do brasileiro. Isso gera baixa iniciativa,
pouca capacidade para realização por autodeterminação e tendência a transferir a
responsabilidade dos problemas para a liderança.
O formalismo ou ambiguidade caracteriza-se pelo contorno das leis e regras por
meio de interpretações e ajustamento quando há uma lacuna entre o direito e o
fato. No Brasil, mesmo que as leis sejam específicas, o ajustamento se faz pela
interpretação destas, cuja flexibilidade ou rigidez vai depender das relações
pessoais ou do nível de autoridade.
Os direitos individuais são monopólios de quem tem relações pessoais que o
protegem. Depende de quem é a pessoa e com quem ela se relaciona. Este traço
torna-se relevante à medida que pode ser ele o elo que fecha uma cadeia de
valores culturais e que lhe dá uma realimentação crescente.
As pessoas servem mais ao líder do que ao sistema maior em que estão
inseridas. O líder representa o sistema e é muitas vezes limitado, em função da
característica de uma sociedade em que a individualidade é baixa e a
dependência é alta, o que alimenta as relações pessoais.
O brasileiro possui uma dificuldade para tratar conflitos, o que faz com que utilize
soluções que permitam contorná-las preservando as relações pessoais. Esse
traço é bastante presente no sentido liderado-líder.
É visto como adaptabilidade ou ajuste às oscilações econômicas, mudanças de
leis, regras, etc. Representa uma categoria com duas faces: adaptabilidade e
criatividade. A adaptabilidade pode ser identificada não apenas em nível das
empresas, mas também em nível dos empregados. Já a criatividade volta-se para
a inovação.

Figura 9 - Traços da cultura brasileira.
Fonte: adaptado de Barros, B.T, & Prates, M.A.S.(1996). O estilo brasileiro de administrar. (p. 26)
São Paulo: Atlas.

Tais traços impactam diretamente no modo de gestão das empresas brasileiras.
Chue e Wood (2008) sugerem que, para se conseguir práticas de gestão bemsucedidas e viáveis no país, deve-se compreender o seu sistema cultural. Essas
considerações de traços da cultura não impedem que técnicas de gestões
estrangeiras venham a ser usadas em organizações brasileiras, porém se sugere
uma adaptação criativa que implicaria a releitura dos conceitos a partir da
realidade local para atender aos objetivos singulares das empresas brasileiras
(Wood & Caldas, 1998).
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Para ilustrar a influência da cultura em relação ao mérito, tem-se a cultura
americana, percebida como sendo essencialmente individualista (Tanure, 2007),
que favorece o recrutamento e a promoção baseados nas competências
individuais, em um ambiente com ideias e regras claras e transparentes, que são
premissas básicas para uma abordagem dita como meritocrática. Nesse tipo de
cultura, o trabalho que o indivíduo desenvolve tem relação direta com a escolha
desse indivíduo, independentemente de qualquer influência interna ou externa
dessa pessoa na organização. Os incentivos financeiros, em condições
igualitárias, estão relacionados exclusivamente ao desempenho individual, não
sendo aceitos outros critérios não meritocráticos. Esses aspectos culturais
favorecem as discussões focadas no indivíduo e suas competências e também
nas recompensas também individuais, presentes na ideia corrente do mérito
(Tanure, 2007).

A meritocracia é vista como algo estranho e distante da cultura administrativa
brasileira, pela dificuldade em se garantir imparcialidade nas promoções, nas
recompensas, nos aumentos salarias, bem como justiça na concessão de
privilégios (Barbosa, 2003). Tanure (2007) explica que países com alto índice de
necessidade de controlar incertezas, como o Brasil, apresentam características
distintas da cultura liberal americana, como menos ambição para avançar na
carreira, preferência por cargos técnicos mais do que por cargos gerenciais,
preferência por trabalhar em organizações maiores e alto grau de lealdade para
com as organizações e tendência a considerar que os empregados mais antigos
são os mais bem preparados.

Nesse tipo de cultura existe uma tendência a se evitar competições entre os
empregados, sendo preferidas decisões em grupo e gestões consultivas. Além de
certa resistência à mudança, percebe-se uma visão pessimista sobre a orientação
da empresa, que são aspectos que dificultam a discussão do tema meritocracia
no Brasil e das suas formas de recompensação. Os pontos críticos mais
marcantes da cultura e da gestão brasileira são: o formalismo, a flexibilidade, a
lealdade às pessoas e o paternalismo, tendo como ponto central a impunidade
(Tanure, 2007).
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Outro fator importante na discussão e execução da meritocracia é a recompensa.
Para Danish e Usman (2010), incentivos e recompensas são fatores capazes de
exercer impacto na motivação dos empregados e, consequentemente, sustentar o
sistema meritocrático. Para Armstrong (2011), a recompensa, juntamente com
trabalhos desafiadores, qualidade da relação entre empregados e empresa, entre
supervisores e empregados, justiça no processo de alocação de recursos e
resolução de disputas internas são condições básicas para uma boa gestão de
pessoas.

McConnell (2010) lembra que a recompensa também pode ser: suporte financeiro
para educação, participação em eventos de entretenimentos, expansão do local
de trabalho, suporte em estudos avançados, assinatura de publicações técnicoprofissionais, anuidade em associações profissionais, verba para condução de
projetos e pesquisas e reembolso para participação em eventos, concessões
realizadas por diferentes razões e diferentes propósitos, ou seja, recompensas
que estejam associadas às necessidades declaradas pela organização. Honrado,
Cunha e Cesário (2001) ressaltam a importância do reconhecimento do
empregado para a sua motivação e, consequentemente, para a alimentação do
sistema baseado no mérito. E o reconhecimento está associado diretamente à
avaliação de desempenho.

Embora existam diversas críticas em relação à avaliação de desempenho como
instrumento para a execução da meritocracia, ele é ainda considerado o mais
adequado na atribuição de mérito (Barbosa, 1999; Chaves 2012). Para Falconi
(2009), a melhor maneira de se executar a meritocracia é ter um bom sistema de
avaliação de desempenho que analise a pessoa quanto à sua capacidade de
realizar resultados e quanto à sua conformidade aos valores da organização. Para
que esse processo tenha características de impessoalidade, sugere-se a
avaliação 360o, que permite que uma pessoa seja estudada por vários dos seus
pares, seus superiores e seus subordinados e não apenas por amigos ou pelos
mesmos chefes sempre. Em virtude dos traços culturais e do caráter hierárquico,
personalista, relacional e não transparente da gestão no Brasil, Barbosa (2014)
sugere a combinação de sistemas de gestão tradicionais e modernos. A
meritocracia exige uma forma mais abrangente de avaliação, atrelada às
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estratégias e aos valores da organização, e a gestão por competências oferece
um modelo para essa demanda.

Em estudo desenvolvido por Chaves (2012), procurou-se identificar em que
medida os traços da cultura brasileira influenciam a forma de avaliar e atribuir o
mérito na percepção dos avaliados de uma empresa brasileira do setor de
telecomunicações e que está presente em 10 estados mais o Distrito Federal.
Constatou-se que o mérito é consequência do desempenho, sendo considerada
significativa e positiva a relação entre os construtos avaliação de desempenho e
meritocracia. Observou-se que os traços da cultura brasileira, tomados como
referência no estudo, exercem pouca influência na forma de analisar o
desempenho e de atribuir o mérito, porém os construtos avaliação de
desempenho, meritocracia e traços da cultura brasileira quando analisados
conjuntamente possuem peso alto na composição do estudo de desempenho e no
mérito. Adicionalmente, esta pesquisa ressalta a impossibilidade de redução total
da subjetividade no processo de avaliação de desempenho.

Pesquisa realizada por Almeida (2007) utilizou critérios de justiça e utilidade e
objetividade para avaliar o modelo de gestão de competências em organizações
que atuavam em diversas regiões do Brasil. Tais critérios podem ser indicativos
do mérito. Foi pesquisada a percepção de gestores e técnicos, representantes de
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organizações
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possuíam modelos

de

gestão

por

competências

implementados. O questionário foi elaborado com base na revisão de teoria,
tendo passado por processo de análise da escala e avaliação semântica, sendo
constituído por 25 questões em escala Likert de cinco pontos. Para a análise dos
resultados, as respostas foram agrupadas em dois grandes fatores: o primeiro
engloba a “utilidade” ou avaliação da serventia do processo ou o aumento de
benefício com sua aplicação; e a “objetividade”, entendida como o conjunto de
itens que pretendem identificar se os critérios são objetivos e se se detêm à
questão em si ou se misturam ideias ou sentimentos pessoais. O segundo fator,
“justiça”, refere-se ao conjunto de itens destinados a identificar se o processo é
percebido como legítimo, imparcial e justo. De modo geral, as avaliações
tenderam a ser positivas, mas há um expressivo percentual de respostas que se
posicionam de forma neutra ou negativa em relação ao processo de gestão por
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competência. A validação da escala não pôde ser realizada, em função do baixo
número de respondentes, constituindo uma oportunidade de pesquisa futura.

Para concluir o capítulo, considerando-se o referencial teórico, apresentam-se os
principais conceitos e modelos adotados para esta dissertação. Tendo em vista os
objetivos

desta

investigação,

optou-se

pelos

modelos

de

gestão

por

competências, tendo-se como foco a avaliação de desempenho e remuneração, e
como base a meritocracia.

Gestão por competência é um sistema maior de gestão organizacional, sendo um
processo contínuo, que tem como referência as competências das pessoas,
necessárias para realização dos objetivos da empresa, atreladas à estratégia
organizacional.
recrutamento

Orienta
e

esforços

seleção,

para

treinamento

as
e

diferentes

funções

desenvolvimento,

da

ARH:

avaliação

de

desempenho, carreira e sucessão e remuneração (Brandão & Guimarães, 2001;
Carbone et al., 2006; Fernandes, 2013; Fleury & Fleury, 2006; Freitas & Brandão,
2005). Foi utilizado o conceito de competência elaborado por Dutra (2001), que
incorpora às ideias de CHA a capacidade de entrega do indivíduo.

A avaliação de desempenho constitui-se em uma análise crítica da lacuna
existente entre o desempenho real e a expectativa de desempenho, realizada a
partir de critérios e orientação para o mérito, que devem ser disseminados e
entendidos pelo público envolvido (Siqueira, 2002). Define-se remuneração por
competência como uma forma de recompensar e reconhecer o esforço e a
contribuição das pessoas, individual ou coletivamente, pelo alcance dos objetivos
organizacionais. É avaliada por meio de indicadores de resultados atingidos,
sendo que o principal desafio desse modelo é mensurar a real contribuição das
competências aos resultados (Souza et al., 2005).

É a partir do desempenho que o mérito pode ser atribuído, tendo a avaliação de
desempenho e a atribuição da recompensa como instrumentos (Barbosa, 1999;
2003; 2014). A atribuição do mérito baseia-se na justiça, objetividade e utilidade
dos critérios de avaliação e de remuneração. Em relação à utilidade, entende-se
como algo benéfico para o indivíduo e para a organização, reportando-se à ideia
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de alinhamento dos interesses dos empregados e da organização (Freitas &
Brandão, 2005). Quanto à objetividade, considera-se o quanto as competências
são avaliadas na organização a que pertence o avaliado com base em
comportamentos ou atitudes observáveis, relevantes e que auxiliam a distinguir
desempenhos competentes de incompetentes, baseando-se na percepção do
gestor (Brandão & Guimarães, 2001; Leme, 2007; Milkovich & Boudreau, 2000;
Siqueira, 2002). E finalmente a categoria justiça direciona-se para a percepção
dos empregados sobre a imparcialidade das avaliações de competências e das
suas consequências para as pessoas avaliadas, apoiando-se nas ideias de um
processo justo e impessoal (Barbosa, 1999; 2014; Falconi, 2009; Young, 2008).

68

3 Metodologia

Neste capítulo, tem-se como objetivo descrever os procedimentos metodológicos
adotados para a realização da pesquisa, assim como as razões pelas quais foram
escolhidos. Nesse sentido, apresentam-se a caracterização da pesquisa, o
quadro de referência adotado, a população e amostra e as técnicas de coleta e de
análise de dados.

3.1 Caracterização da pesquisa

Este estudo tem como objetivo identificar a percepção dos empregados sobre os
processos de avaliação de desempenho e de remuneração por competências sob
a ótica do mérito, a partir da implantação da gestão por competências pela Prime
Incorporações e Construções.

Em função desse objetivo proposto, optou-se pela realização de um estudo de
caso único, de caráter descritivo, quantitativo e qualitativo. O estudo quantitativo é
adequado quando se pretende medir relações entre variáveis. O estudo
qualitativo permite a interpretação do contexto, examinando percepções para
obter entendimento das atividades sociais e humanas direto da realidade (Collis &
Hussey, 2005; Gil, 2010). A pesquisa é de caráter descritivo, pois visa a investigar
a percepção dos indivíduos sobre o assunto, o grau de associação de variáveis e
descrever as informações sobre a população (Roesch, 1999).

O estudo de caso único é assim denominado por abordar uma única organização
ou evento, objeto da pesquisa (Yin, 2010). Estudo de caso consiste em "uma
investigação

empírica,

que

investiga

um

fenômeno

contemporâneo

em

profundidade em seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre
o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes" (Yin, 2010, p. 39).

O estudo de caso foi realizado na Prime Incorporações e Construções
(autorização para realização da pesquisa – Apêndice B). A empresa foi
selecionada em função do interesse no desenvolvimento deste trabalho
acadêmico, como forma de oferecer subsídios para a melhoria do sistema de

69

gestão por competência; e pela facilidade na obtenção de dados pelo
pesquisador, tendo em vista ser funcionário da empresa – critério de
acessibilidade (Vergara, 2007).

Em 2011, foi implantado na Prime Incorporações e Construções S/A. um sistema
de gestão por competências para os empregados de nível administrativo,
atrelando a avaliação de desempenho à remuneração variável. Ao final de cada
ano, os colaboradores são avaliados por seus gestores em função de seus
desempenhos em cada uma das competências previamente estabelecidas pela
empresa. E caso a empresa tenha alcançado a margem de EBITDA proposta, a
remuneração variável é distribuída com base nas avaliações das competências.
Entretanto, existe certa desconfiança dos empregados quanto ao reconhecimento
do mérito, a justiça, utilidade e objetividade do processo, motivo pelo qual se
optou por estudar esse fenômeno nessa empresa específica.

3.2 Quadro de referência

O quadro de referência está estruturado nas categorias avaliação de desempenho
e sistema de remuneração, entendidas a partir da gestão por competência, e
avaliadas em função da meritocracia, por meio dos critérios de justiça e de
objetividade e utilidade, conforme demonstrado na Figura 10.
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Mérito
Justiça, utilidade e
objetividade

Avaliação de
Desempenho

Sistema de
Remuneração

Figura 10 – Quadro de referência.
Fonte: elaborado pelo autor a partir de Almeida, M. A. D. (2007). Percepção de gestores e
técnicos sobre o processo de gestão de competências em organizações no Brasil. 131 f.
(Doctoral dissertation, Dissertação (Mestrado em Gestão Social e do Trabalho) - Faculdade
de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação,
Universidade de Brasília, Brasília); Barbosa, L. (2003). Igualdade e meritocracia: a ética do
desempenho nas sociedades modernas (4. ed.). Rio de Janeiro: FGV; Brandão, H.P., &
Guimarães, T.A. (2001). Gestão de competências e gestão de desempenho: tecnologias
distintas ou instrumentos de um mesmo construto? [versão eletrônica], Revista de
Administração de Empresas, 41(1), 8-15; Carbone, P.P., Brandão, H.P., Leite, J.B.D., &
Vilhena, R.M.P. (2006). Gestão por competências e gestão do conhecimento (2. ed.). Rio de
Janeiro: FGV; Dutra, J. S. (2001). Gestão de pessoas com base em competências. Gestão
por competências. São Paulo: Gente, 23-40; Dutra, J. S. (2002). Gestão de pessoas:
modelo, processos, tendências e perspectivas. São Paulo: Atlas; Dutra, J.S. (2012).
Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa moderna.
São Paulo: Atlas; Fernandes, B.H.R. (2013). Gestão estratégica de pessoas com foco em
competências. Rio de Janeiro: Elsevier; Fischer, A. L. (1998). A constituição do modelo
competitivo de gestão de pessoas no Brasil: um estudo sobre as empresas consideradas
exemplares. Tese Doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil; Fleury, A.,
& Fleury, M. (2006). Estratégias empresariais e formação de competências: um quebra
cabeças caleidoscópio da indústria brasileira. São Paulo: Atlas; Rodrigues, J. M. (2005).
Remuneração e competências: onde termina a retórica e começa a realidade? - um estudo
de caso numa empresa do setor siderúrgico. Dissertação de Mestrado, Universidade
Federal de Minas Gerais, Cepead, Belo Horizonte.

Nesse modelo, o eixo gestão por competência engloba os sistemas de avaliação
de desempenho e de remuneração. A avaliação de desempenho constitui uma
análise crítica sobre a lacuna existente entre o desempenho real e o esperado
(Siqueira, 2002). Já o sistema de remuneração é entendido como forma de
recompensar e estimular as ações de desenvolvimento (Fischer, 1998), sendo
classificado com remuneração estratégica na medida em que esteja vinculado aos
objetivos da empresa (Martocchio & Joe, 1998; Wood & Picarelli, 1999).
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A meritocracia constitui o resultado de uma coerente aplicação entre os eixos
avaliação de desempenho e sistema de remuneração, sendo avaliada a
percepção dos empregados, utilizando-se os critérios de justiça, objetividade e
utilidade, conforme pesquisa desenvolvida anteriormente por Almeida (2007). Tal
opção busca operacionalizar o conceito de mérito e fazer frente a algumas
dificuldades para a sua implantação, já ressaltadas por Barbosa (1999). Apesar
do critério determinante do mérito ser o desempenho, existem desconfianças dos
empregados em relação às diferentes interpretações desses critérios na avaliação
de desempenho e de sua relação com as recompensas, em função do caráter
subjetivo (Barbosa 1999; Tenret, 2008). Os critérios de justiça e de objetividade e
utilidade podem traduzir a percepção dos empregados sobre sistema de gestão
por desempenho, a partir da avaliação de desempenho e da remuneração.

A justiça pode ser entendida como uma relação equitativa percebida pelo
observador quanto às recompensas e contribuições de cada participante
(Gomide, 1999). A justiça social relaciona-se à justiça organizacional e esta, por
sua vez, desempenha papel fundamental no funcionamento eficaz das
organizações (Rego, 2000). Almeida (2007) define-a como conjunto de itens
destinados a identificar se o processo é percebido como legítimo, imparcial e
justo.

A objetividade na administração de recursos humanos está relacionada à visão
funcionalista, apoiada em técnicas, instrumentos, ferramentas e modelos capazes
de orientar os indivíduos por procedimentos preestabelecidos, em busca de um
objetivo proposto, eliminando questões subjetivas do processo (Vergara & Davel,
2001). Objetividade é entendida por Almeida (2007) como o conjunto de itens que
pretendem identificar se os critérios são objetivos e se se detêm à questão em si
ou se misturam ideias ou sentimentos pessoais.

Para a utilidade, adota-se o conceito de Bentham e Mill (1979), que entende como
útil toda ação capaz de promover bem-estar. É um princípio segundo o qual toda
a ação deve ser aprovada ou rejeitada em função da sua tendência de aumentar
ou reduzir o bem-estar das partes afetadas pela ação. Trata-se do conjunto de
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itens que objetivam avaliar a percepção dos respondentes em relação à serventia
do processo ou ao aumento de benefício com sua aplicação (Almeida, 2007).

Este modelo serviu de base para a elaboração do questionário e para a análise
dos dados desta pesquisa.

3.3 População e amostra

A unidade de análise deste estudo de caso é a empresa Prime, que atua no ramo
imobiliário desde 1994 na construção e vendas de apartamento para classes A, B
e C. Inicialmente, a empresa exercia suas atividades apenas na cidade de Belo
Horizonte, mas ao ser incorporada ao grupo MRV, direcionou estrategicamente
suas

atividades

para

o

Centro-Oeste

do

Brasil.

Atualmente,

possui

aproximadamente 811 funcionários distribuídos nas cidades de Belo Horizonte,
Goiânia, Distrito Federal, Cuiabá e Campo Grande. A empresa implantou um
sistema de gestão por competências desde o ano de 2011, atrelando a avaliação
de desempenho à remuneração, por meio de remuneração variável. Esse
programa, aplicado apenas aos empregados de nível operacional das cinco
regionais da empresa, vem gerando desconfianças, o que o torna um locus
privilegiado para pesquisa.

Nesta pesquisa, a população é composta pelos 195 empregados administrativos,
dos cinco escritórios regionais da Prime, localizados nas cidades de Belo
Horizonte, Goiânia, Distrito Federal, Cuiabá e Campo Grande, pois o programa de
gestão por competências está restrito a esse contingente. A população representa
o grupo completo de objetos ou elementos relevantes para a pesquisa (Hair,
Black, Babin, Anderson & Tatham, 2005).

O questionário foi enviado a todos os 195 empregados, obtendo-se retorno de
142, o que representou taxa de retorno de 72,8%, quantidade considerada
aceitável, de acordo com Marconi e Lakatos (2007), que definem 25% como a
média de retorno dos questionários expedidos pelo pesquisador.
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Esse total de questionários respondidos não foi obtido pelo emprego de técnicas
de amostragem e, por isso, segundo Oliveira (2004), não é possível saber se os
números tomados como amostra se assemelham aos números apresentados pela
população. Como consequência, nenhuma generalização poderia ser realizada.
Porém, se a amostra apresentar as mesmas facetas da população, pelo menos
em determinados aspectos, pode-se considerá-la proporcional à população
(Oliveira, 2004). Partindo da ideia de amostragem proporcional, se as
características da população conhecida se assemelharem às características da
amostragem proporcional, os resultados obtidos serão equivalente a uma
amostragem probabilística.

Foram buscados dados da população no sistema integrado da Prime e foi
montado um perfil de todos os empregados administrativos, classificando-os em
nove variáveis (sexo, idade, solteiro, filhos, escolaridade, regional, tempo de
serviços na Prime, cargo e tempo no cargo atual) e em 35 categorias que
segregaram essas variáveis. As mesmas classificações e distribuições foram
aplicadas aos dados da amostra de 142 questionários retornados, o que permitiu
a comparação percentual entre as categorias da população e da amostra,
conforme evidenciado na Tabela 1.
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Tabela 1
Proporção população e amostra
Variável

Categoria

População

Amostra

Qtde
104
91

%
53%
47%

Qtde
77
65

%
54%
46%

Diferença % das
Categorias
-1%
1%

Sexo

Feminino
Masculino

Idade

18 a 25 anos
26 a 30 anos
31 a 35 anos
36 a 40 anos
40 a 45 anos
Acima de 45 anos

32
90
41
18
9
5

16%
46%
21%
9%
5%
3%

25
64
30
11
7
5

18%
45%
21%
8%
5%
4%

-1%
1%
0%
1%
0%
-1%

Não
Sim

88
107

45%
55%

69
73

49%
51%

-3%
3%

0
1
2
3

125
40
24
6

64%
21%
12%
3%

97
30
14
1

68%
21%
10%
1%

-4%
-1%
2%
2%

Escolaridade

Fundamental
Médio
Graduação
Pós Graduação

4
35
117
39

2%
18%
60%
20%

1
24
85
32

1%
17%
60%
23%

1%
1%
0%
-3%

Regional

Belo Horizonte
Goiânia
Brasília
Cuiabá
Campo Grande

60
35
32
34
34

31%
18%
16%
17%
17%

41
27
29
21
24

29%
19%
20%
15%
17%

2%
-1%
-4%
3%
1%

Menos que 1 ano
1 a 2 anos
2 a 3 anos
Acima de 3 anos

19
37
55
84

10%
19%
28%
43%

13
24
38
67

9%
17%
27%
47%

1%
2%
1%
-4%

Auxiliar
Assistente
Cargo
Analista
Gestor
Menos que 1 ano.
1 a 2 anos
Tempo no
cargo atual
2 a 3 anos
Acima de 3 anos.
Fonte: dados de pesquisa.

17
78
69
31
28
60
49
58

9%
40%
35%
16%
14%
31%
25%
30%

9
58
48
27
18
41
39
44

6%
41%
34%
19%
13%
29%
27%
31%

2%
-1%
2%
-3%
2%
2%
-2%
-1%

Solteiro

Filhos

Tempo de
Serviço na
Prime

Comparando-se o parâmetro proporção populacional com o estimador amostral,
evidenciou-se que diferenças percentuais mínimas nas categorias apresentadas
indicam que os resultados desta pesquisa podem ser generalizados para a
população.
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3.4 Técnicas de coleta de dados

Para descrever o sistema de gestão por competências da Prime, foi realizada
pesquisa qualitativa, coletando-se dados primários por meio de observação
participante e de entrevista com a gerente de recursos humanos. O pesquisador é
empregado da Prime, tendo acesso às varias informações e participando do
cotidiano da empresa. As informações relevantes para a dissertação foram
registradas em um diário de campo. A observação participante ou observação
ativa consiste no tipo de observação no qual o observador participa na vida da
comunidade, do grupo ou de uma situação determinada (Gil, 2010). Tais dados
foram complementados com coleta de dados secundários, por meio dos manuais
de diretrizes do sistema de gestão por competências (Prime, 2014a).

Para a coleta da percepção dos empregados – dados primários, foi aplicado um
questionário à amostra de empregados. Conforme Collis e Hussey (2005), os
questionários visam a identificar o que um grupo de pessoas faz, pensa ou sente.

O questionário foi elaborado a partir do quadro de referência, adaptando-se o
instrumento de Almeida (2007). Para elaboração do instrumento, Almeida (2007)
construiu uma primeira versão do questionário que seria aplicado para analisar a
percepção das pessoas em relação ao processo de gestão de competências nas
organizações estudadas, contendo 64 itens. Esse questionário foi encaminhado à
apreciação de sete juízes especialistas na área de gestão de pessoas, para
validação quanto à clareza e à praticidade do instrumento, bem como para aferir
se a classificação dos itens estava de acordo com as categorias utilidade,
objetividade e justiça. Após essa etapa, uma nova versão do questionário foi
constituída, considerando apenas os itens que obtiveram 80% de concordância
dos juízes quanto à identificação. Alguns itens foram revistos e também foi
necessária a integração de dois construtos: “objetividade e utilidade”, já que os
juízes identificaram certa dificuldade na sua distinção. O questionário passou
então a conter 39 itens.

Concluída a avaliação dos juízes e elaborada nova versão do questionário, a
próxima etapa foi submetê-lo à análise semântica. Nessa etapa, foram envolvidos
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oito profissionais de nível superior, oriundos das áreas de Psicologia,
Administração e Economia, para validação quanto a clareza, precisão e
objetividade das instruções e itens de escala. Após essa etapa o questionário foi
ajustado mais uma vez, com as alterações propostas (Anexo A). O questionário
foi submetido à análise semântica, mas não contou com a validação estatística,
devido às dimensões da amostra (Almeida, 2007).

Para fins desta pesquisa, em função de seu objetivo e desenho, optou-se por
eliminar as questões referentes à categoria gestão por competências, por
entender que poderiam confundir o respondente. Optou-se por descrever essa
categoria a partir da pesquisa qualitativa. Dessa forma, o questionário aplicado foi
composto de 20 questões, sendo 10 referentes à avaliação de desempenho e 10
referentes à remuneração, avaliadas segundo o mérito (justiça e utilidade e
objetividade), conforme apresentado na Figura 11. Além disso, uma seção
destinava-se à identificação do respondente (Apêndice C). As questões foram
avaliadas em uma escala Likert de cinco pontos, que variou de 1 (discordo
totalmente) a 5 (concordo totalmente).
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Categorias
Avaliação
de
desempenho

1.
2.

Siqueira (2002)

3.

Milkovich e
Boudreau
(2000)

4.

5.
Leme (1997)
Brandão e
Guimarães
(2001)

6.

Santos (2001)

8.

Gramigna
(2007)

9.

Pontes (2010)

10.

7.

11.
Remuneração
por
competências

12.

Lawler (1990)

13.

Heery (1996)

14.

Martocchio &
Joe (1998)

15.

Fischer (1998)

16.

17.
Wood e Picarelli
(2004)
18.
Wood e Picarelli
(1999)
19.
Souza et al.
(2005)

20.

Questões
O processo de avaliação de desempenho na Prime ficou mais
objetivo a partir da implantação da Gestão por Competências.
O processo de avaliação de desempenho na Prime tem caráter
impessoal, avaliando a entrega do profissional e não a pessoa.
O processo de avaliação de desempenho na Prime não tem
caráter de retaliação.
O processo de avaliação de desempenho na Prime facilita a
identificação dos desempenhos que merecem ser reconhecidos
e recompensados.
O processo de avaliação de desempenho na Prime permite aos
gestores avaliarem os colaboradores seguindo os critérios
definidos para cada competência.
O processo avaliação de desempenho na Prime reduz decisões
arbitrárias em gestão de pessoas.
No processo de avaliação de desempenho na Prime, os critérios
são claros e bem definidos.
O processo de avaliação de desempenho na Prime promove o
desenvolvimento profissional dos colaboradores.
O processo de avaliação de desempenho na Prime ajuda os
colaboradores a identificarem os caminhos para o
desenvolvimento de suas carreiras profissionais.
O processo de avaliação na Prime incentiva feedback da chefia
sobre o desempenho de seus colaboradores.
A remuneração por competências na Prime proporciona a
possibilidade de crescimento profissional do colaborador, pelos
seus méritos.
A remuneração por competências na Prime traz vantagens para
o colaborador.
A remuneração por competência na Prime estimula os
colaboradores a desenvolverem suas competências.
A remuneração por competências na Prime contribui para
aumentar o nível de motivação dos colaboradores.
A remuneração variável na Prime, distribuída com base no
EBTIDA, é justa.
A remuneração variável na Prime é distribuída imparcialmente,
sem discriminação, pré-conceito, ou favorecimento.
A remuneração por competências possibilita a disseminação
das estratégias da Prime, gerando melhoria de performance.
A remuneração por competência na Prime promove um sistema
de recompensa salarial mais justo e coerente com as
competências desenvolvidas pelos colaboradores.
A remuneração por competências funciona como um
instrumento indutor dos comportamentos desejados pela Prime.
Na remuneração por competência na Prime, a escala de
pontuação associada às competências é justa.

Mérito
J
J
J
UO

UO

J
UO
UO
UO

J
J

UO
UO
UO
J
J
UO
J

UO
J

Dutra (2012)

Figura 11 - Categoria de questões e classificação do mérito.
Fonte: elaborado pelo autor.

O questionário foi respondido por meio da internet, utilizando-se a ferramenta de
formulários do Google Docs. Foi enviado e-mail para todos os empregados-alvo
desta pesquisa, contendo o link para direcionamento da página da internet na
qual se encontra o questionário. O prazo para resposta do questionário foi de 15
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dias corridos a partir da data do e-mail enviado. O número de respostas desejado
foi monitorado diariamente, tendo sido reforçada pelo diretor executivo
administrativo da empresa a importância de se responder o questionário, em
casos de dificuldade de retorno.

3.5 Técnica de análise dos dados

Para descrição do modelo de gestão por competências utilizado pela Prime, foi
realizada análise de conteúdo (Bardin, 1977), utilizando-se as notas de campo da
observação participante, dados da entrevista e a análise documental. Os dados
foram agrupados segundo as três categorias predeterminadas pelo quadro de
referência e serviram como base para a descrição do modelo adotado pela
empresa (Yin, 2010).

Para análise dos dados primários quantitativos, foi utilizado o programa Statiscal
Package for the Social Sciences (SPSS) versão 18, empregando-se técnicas
estatísticas descritivas univariadas, testes não paramétricos, considerando-se
nível de significância de 5%.

Procedeu-se também à análise da adequação do questionário. Nas questões da
escala Likert sobre avaliação de desempenho e remuneração por competências,
aplicou-se a análise fatorial com o propósito de verificar a sua composição e
adequação. A análise fatorial é um conjunto de técnicas estatísticas que procura
explicar a correlação entre as variáveis observáveis, simplificando os dados por
meio da redução do número de variáveis necessárias para descrevê-los (Pestana
& Gageiro, 2003).

De acordo com Hair et al. (2005), para a realização da análise fatorial é
necessário que a amostra seja maior que 100 e que tenha pelo menos cinco
vezes mais observações do que o número de variáveis. Neste estudo,
considerando-se o número de variáveis (20 questões) e o tamanho da amostra,
que foi de 142 respondentes, a realização da análise fatorial é considerada
adequada.
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Adotou-se o número de componentes principais para descrever os dados a partir
da proporção da variância explicada (pelo menos 60%) e autovalores superiores a
um, ou seja, superiores à variância média. Foram utilizados também o scree plot que é o gráfico da variância em relação ao número de componentes, no qual os
pontos no maior declive são indicativos do número de componentes a reter - e
critérios a priori - como um número predeterminado de fatores baseados em
objetivos da pesquisa e/ou pesquisa anterior (Hair et al., 2005).

A análise fatorial decompõe a variância das variáveis observáveis em duas
partes: uma, que é a variância devida aos fatores comuns; e a outra, que é a
variância devida aos fatores únicos. Para se aplicar o modelo fatorial, deve existir
correlação entre as variáveis. Aplicou-se o teste de esfericidade de Bartlett, que
avalia a existência de correlação entre as variáveis. O teste de esfericidade de
Bartlett testa a hipótese nula de que a matriz de correlação original é uma matriz
de identidade. Um teste significativo (p < 0,05) mostra que a matriz de correlações
não é uma matriz de identidade e que, portanto, há algumas relações entre as
variáveis que se espera incluir na análise (Hair et al., 2005; Mingoti, 2005;
Pestana & Gageiro, 2003).

Em relação ao número de fatores a serem extraídos, considerou-se o critério de
Kaiser, admitindo-se autovalor igual ou superior a um. O critério de exclusão de
afirmativas foi o de correlação item-total, que é o coeficiente de correlação R de
Pearson de cada variável com as restantes e o valor de Alfa de Cronbach. Hair et
al. (2005, p. 98) defendem que “é de responsabilidade do pesquisador garantir
que os padrões observados sejam conceitualmente válidos e apropriados para
estudos com analise fatorial, pois a técnica não tem meio algum para determinar a
adequação, além das correlações entre as variáveis”.

Para se identificar a adequação da amostra foi efetuado o teste de Kaiser-MeyerOlkin (KMO), que é um índice que varia de zero a um e indica o grau de
explicação dos dados com base nos fatores encontrados na analise fatorial.
Valores iguais ou inferiores a 0,5 indicam adequação muito fraca, logo, quanto
mais perto de 1 estiverem os valores, mais forte será a adequação. Essa análise
foi complementada com a observação da linha diagonal da matriz de correlações
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de anti-imagem, na qual todas as variáveis devem ter valores acima de 0,5. Se
alguma variável tiver valores inferiores a 0,5 na matriz de correlações de antiimagem, sugere-se realizar a análise, excluindo-a, e registrar a diferença. O
restante da matriz de correlações de anti-imagem representa as correlações
parciais entre as variáveis. Para boa análise fatorial, é desejável que esses
valores sejam baixos (Hair et al., 2005; Mingoti, 2005; Pestana & Gageiro, 1998).

A proporção da variância explicada pelos fatores extraídos na análise fatorial foi
feita por meio da comunalidade. Comunalidade é a proporção da variância
explicada

pelas

componentes principais retidas.

As

comunalidades

são

apresentadas antes e depois da extração do número desejado de fatores. As
componentes principais são iguais a um e após a extração variam entre zero e
um, sendo zero quando os fatores comuns não explicam nenhuma variância e um
quando explicam toda sua variância (Hair et al., 2005).

Na sequência, foi elaborada a matriz rotacionada para identificar os coeficientes
ou pesos que correlacionam as variáveis com os fatores. O objetivo da rotação é
extremar os valores dos pesos de modo que cada variável fique associada a
apenas um fator, facilitando a identificação dos construtos e se os dados
observados possuem comportamento igual ao do modelo proposto para a
pesquisa (Hair et al., 2005).

Para retratar a confiabilidade interna, utilizou-se o coeficiente de Alfa de Cronbach
para cada um dos fatores. Esse coeficiente estima o grau de confiabilidade da
escala, ou seja, o quanto ela produz resultados consistente ao se fazerem
medições repetidas de determinada característica. Consideram-se consistentes
valores acima de 0,70 (Hair et al., 2005).

Para a análise da percepção dos respondentes sobre avaliação de desempenho e
remuneração por competência foi realizada a análise descritiva. Foram calculados
a média e o desvio-padrão, que é uma medida de variação ou dispersão dos
dados em relação à média (Hair et al., 2005). As questões foram avaliadas pelos
respondentes em uma escala Likert com cinco pontos, variando de um a cinco,
sendo que quanto maior a nota, maior a concordância com a afirmativa. As
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questões foram agrupadas em relação às categorias de análises e aos critériosmérito, confirmadas pela análise fatorial:

a) Avaliação de desempenho: composta pelas afirmativas de 1 a 10;
b) remuneração: composta pelas afirmativas de 11 a 20;
c) utilidade e objetividade: composto pelas afirmativas 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
17 e 19;
d) justiça: composto pelas afirmativas 1, 2, 3, 6, 10, 11, 15, 16, 18 e 20.

Para cada uma das categorias e dos critérios, foram calculados os escores a
partir das médias das notas atribuídas a cada afirmativa. Para comparação da
distribuição entre grupos e a simetria da distribuição, foi utilizado o box-plot.

A fim de verificar se as características do perfil dos respondentes interferem nas
notas atribuídas às afirmativas e, consequentemente, nos valores dos escores,
testou-se cada um dos quatro fatores analisados (avaliação de desempenho,
remuneração, justiça” e utilidade e objetividade) com as características da
amostra. Para averiguar se a diferença entre as médias eram significativas (pvalor<0,001), foram utilizados os testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis (Hair et
al., 2005). O teste de Mann-Whitney é alternativo ao teste t de Student para testar
a média de duas amostras independentes. O teste de Mann-Whitney compara o
centro de localização da média das duas amostras como forma de detectar
diferenças entre as duas populações correspondentes. Esse teste é de utilização
preferível ao t quando há violação da normalidade ou no caso das variáveis de
nível ordinal com duas ou três categorias. As hipóteses testadas são:

as médias das duas populações são iguais;
as médias das duas populações não são iguais.

A hipótese nula (

) assume a igualdade das médias das duas populações, ou

seja, a igualdade de comportamentos em relação à média dos dois grupos.

Já o teste de Kruskal-Wallis consiste em uma alternativa não paramétrica ao teste
One-way análise de variância (ANOVA), utilizado quando se encontram reunidos
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os pressupostos da normalidade ou da igualdade de variâncias. Esse teste é
utilizado para provar a hipótese de igualdade em localização em relação à média
(Hair et al., 2005).

As hipóteses testadas são:

As distribuições têm o mesmo parâmetro de localização;
Pelo menos uma das populações tem um parâmetro de localização
superior ou inferior ao das outras.

Uma síntese da metodologia adotada é apresentada na Figura 12:

Objetivos
específicos
Descrever o
modelo de gestão
por competências
adotado pela
empresa Prime
Incorporações e
Construções
Identificar a
percepção dos
empregados sobre
a avaliação de
desempenho
adotada pela Prime
Identificar a
percepção dos
empregados sobre
a remuneração por
competência
adotada pela
Prime.
Identificar a
percepção dos
empregados sobre
o fator meritocracia

Autores

Instrumento
de coleta de
dados

Técnica de
análise
dos dados

Brandão e Guimarães (2001); Boyatzis (1982);
Carbone et al. (2006); Durand (1998); Dutra
(2012); Fernandes (2013); Fleury e Fleury
(2006); Ficher (1998); Le Boterf (2003);
Prahalad e Hamel (1998); Ruas (2005);
Sant’anna (2002); Spencer e Spencer (2008);
Sarsur (2009); Zarifian (2001)

Observação e
entrevista

Análise
documental
e de
conteúdo

Barbosa et al. (2002); Brandão e Guimarães
(2001); Dutra (2012); Gil (2009); Gramigna
(2007); Leme (2007); Pontes (2010); Rabaglio
(2004); Santos (2001); Siqueira (2002)

Fischer (1998); Heery (1996); Hipólito (1997;
2000); Lawler (1986; 1990; 1991); Lawler e
Ledford (1987); Martocchio & Joe (1998);
Pontes (2002); Rodrigues (2005); Wood
(2004); Wood e Picarelli (1999; 2004)
Almeida (2007); Armstrong (2011); Barbosa
(1996; 1999; 2003); Barros e Prates (1996);
Chaves (2012); McConnell (2010); Tanure
(2007); Tenret (2008); Young (2008)

Figura 12 - Síntese da metodologia.
Fonte: elaborado pelo autor.

Questionário –
Estatística
questões 1 a 10
descritiva

Questionário –
questões 11 a
20

Estatística
descritiva

Questionário –
Estatística
questões 1 a 20
descritiva
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4

Apresentação e discussão dos resultados

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa realizada na Prime
Incorporações e Construções S/A., iniciando-se com a descrição do modelo de
gestão por competências. Seguiram-se a análise de adequação das escalas, a
caracterização da amostra pesquisada e a percepção dos respondentes sobre o
modelo de gestão por competências, avaliação de desempenho e remuneração
por competência adotada pela empresa, por meio dos resultados do questionário
aplicado.

4.1 Descrição do modelo de gestão por competência adotado pela Prime

O modelo de gestão por competências é adotado pela Prime desde o ano de
2011, com os objetivos de estabelecer normas e critérios para distribuição da
bonificação, visando ao incentivo à produtividade e ao reconhecimento do bom
desempenho do empregado e, consequentemente, ao aumento da produtividade
e rentabilidade da empresa (Prime, 2014a). Esse modelo teve início com a
implantação

do

Departamento

de

Recursos

Humanos

e

a

partir

do

desenvolvimento do planejamento estratégico da empresa. Foi desenvolvido pela
gerente de recursos humanos, oriunda de uma empresa na qual já se encontrava
implantada a gestão por competências. A partir da realização de benchmarking
em diversas empresas de diferentes ramos de atividade e da consolidação das
informações, a gerente desenhou um modelo e o apresentou aos diretores
administrativos da empresa, tendo sido aprovado. O modelo, então, foi exibido
para todos os gestores, que ficaram encarregados de retransmiti-lo aos demais
empregados da empresa.

Com o planejamento estratégico e a gestão por competências, a empresa
esperava alcançar mais comprometimento por parte dos empregados, melhores
resultados organizacionais por meio de parceria entre empresa e empregado,
recompensar os empregados pela superação e performance aplicada na busca
dos resultados organizacionais, além de proporcionar melhoria na renda dos
empregados e incentivo ao comprometimento com suas metas e resultados
(Prime, 2014b).
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Como as duas práticas ocorreram concomitantemente, supõe-se que tenha
havido o alinhamento entre o modelo de gestão por competências e o
planejamento estratégico da empresa, o que deveria se dar por meio da definição
das competências organizacionais, segundo Carbone et al. (2006). Entretanto,
não foram encontrados registros que indicassem ter havido a identificação das
competências essenciais da empresa, definidas a partir do planejamento, o que
seria precondição para a identificação das competências individuais dos
empregados, constituindo-se assim a base para o sistema de gestão de
competências (Carbone et al, 2006; Flannery, 1997).

No modelo desenvolvido pela gerente de RH, foram definidas nove competências,
sendo sete delas comuns a todos os empregados e duas consideradas apenas
para cargos de gestão, conforme apresentado na Figura 13.

Competência

Descrição

Comprometimento
com a Prime

É comprometido com o trabalho e está alinhado com os objetivos da
organização, busca informações e contribui para os resultados.

Trabalho em
equipe

Compromete-se com os objetivos dos outros, tem visão do negócio e
entende o impacto de suas atividades nos demais setores da empresa.

Sabe agir

Sabe o que fazer e por que fazer. Apresenta maturidade profissional, tem
iniciativa e representa a empresa de forma séria e ética.

Responsabilidade

É responsável, assume riscos e as consequências de suas ações.

Foco no resultado

Atinge as metas estabelecidas em conjunto com sua área, entregando
resultados consistentes.

Comunicação

Transmite suas ideias de modo claro, objetivo e coerente. Zela pelo
entendimento dos outros.

Influência

Influencia as pessoas pelo seu conhecimento e pela sua facilidade de expor
suas ideias. Conquista o apoio das pessoas para viabilizar melhores
resultados.

Visão estratégica

Conhece e entende os objetivos estratégicos da organização e investe seus
esforços para alcançá-los a partir do incentivo à equipe em busca dos
resultados;

Inspira e desenvolve Tem foco no desenvolvimento das pessoas e no seu desempenho.
Identifica oportunidade de melhorias e fornece feedbacks, delega e
pessoas
gerencia conflitos.

Figura 13 - Competências Prime.
Fonte: Prime (2014a).

O número de competências definidas pela Prime (nove) está dentro dos
parâmetros recomendados – de sete a 12 competências – uma vez que, de
acordo com Dutra (2002), a quantidade de competências não deve ser grande,
pois dificultaria o seu acompanhamento.
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Observa-se que a descrição das competências da Prime é genérica e vaga e tem
como base comportamentos desejáveis, cuja observação é difícil, dando margens
a interpretações ambíguas. Segundo Dutra (2002), essas descrições deveriam
retratar as entregas esperadas, de forma que pudessem ser observadas pelos
envolvidos, facilitando seu acompanhamento e feedback.

Observa-se, ainda, que houve a identificação de competências específicas para
grupo de funções, conforme previsto por Santos (2001) e Gramigna (2007).
Foram destacadas as competências individuais requeridas para empregados e
para gestores. As competências “visão estratégica” e “inspira e desenvolve
pessoas” são atribuídas apenas aos empregados que possuem cargos de gestão.

Seguindo o modelo de Carbone et al. (2006), após o mapeamento das
competências individuais, deve-se identificar o nível de desenvolvimento atual
dessas competências por parte dos empregados, para, a partir dessa lacuna,
serem planejadas ações para minimizar essa diferença. A ferramenta utilizada
para essa identificação pela Prime foi a avaliação de desempenho das
competências. Existe um formulário para avaliação de desempenho das
competências para os empregados com nível de gestão e outro formulário para os
demais empregados. A quantidade da definição das competências é a mesma; a
única diferença entre os dois grupos é que o formulário de avaliação de
competências dos gestores possui nove competências a serem avaliadas,
enquanto dos demais empregados, sete competências (ANEXOS B, C).

A avaliação de desempenho das competências da Prime é realizada no mês de
janeiro, tendo como base o ano anterior. Essa avaliação é feita pelo gestor
imediato do empregado, por meio de preenchimento de formulário disponível na
intranet da organização, sendo que ao final do processo os avaliados conseguem
ter acesso à sua avaliação individualizada. Na avaliação de desempenho o
avaliador atribui pontos por meio de uma escala de cinco pontos, sendo:

1. Insuficiente - não atende às expectativas mínimas.
2. Regular - tem potencial. Necessita de desenvolvimento.
3. Bom - comportamento dentro do esperado.
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4. Muito Bom - comportamento supera o modelo.
5. Excelente - comportamento excede claramente o modelo.

Observa-se que, na Prime, a pontuação para todas as competências possui o
mesmo peso, ou seja, todas as competências são graduadas da mesma forma,
obedecendo à escala de um a cinco pontos. A graduação permite melhor
acompanhamento da evolução da pessoa em relação à sua entrega para a
organização. Como o desenvolvimento do indivíduo é observado, tendo como
base o nível de complexidade da sua entrega, uma escala com graduações
diferentes para as competências seria mais adequada para diferenciar esse grau
de complexidade da entrega (Dutra, 2002). Pode-se concluir que o modelo da
Prime não possui grau de diferenciação e, portanto, não estaria baseado no grau
de complexidade de entrega.

A partir do comportamento desenvolvido pelo avaliado no ano anterior, o
avaliador, utilizando o formulário de avaliação (Anexos B, C), elege uma nota para
cada uma das competências requeridas pela organização.

Para nortear o avaliador, a Prime registrou, no manual interno de diretrizes e
normas do sistema de gestão por competências da organização, para cada
competência os comportamentos esperados por parte dos colaboradores e dos
gestores. Como exemplo, apresenta-se a descrição do comportamento esperado
para a competência “trabalho em equipe”, para gestores e para os empregados e
sua diferenciação em função da complexidade da função (Prime, 2014a):

a) Empregados


Trabalha em equipe e compromete-se com os resultados de sua área;



incentiva os colegas a alcançarem os melhores resultados;



colabora com colegas de outras áreas no desenvolvimento de soluções
integradas para o negócio;



expressa sua opinião de forma franca e aberta e respeita seus colegas
e a diversidade de opiniões;



é referência de colaboração e trabalho em equipe.
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b) Gestores


Incentiva o entrosamento entre os colegas e equipe para garantir os
resultados da área;



solicita e incorpora ideias e opiniões das pessoas em prol da melhoria
dos processos da área e alcance dos resultados;



gerencia conflitos visando melhorar o clima da área;



estimula as relações de confiança e colaboração dentro da equipe.

Tal diferenciação está alinhada com a ideia de capacidade de entrega,
complexidade e espaço ocupacional defendida por Dutra (2001) e Rodrigues
(2005), que realçam que as competências devem ser definidas claramente, bem
como a sua forma de aplicação. Porém, nota-se que esses critérios de
diferenciação de complexidade estão baseados em comportamentos e não na
entrega do empregado, conforme proposto por Dutra (2001).

Nesse modelo de avaliação de desempenho, cada competência pode receber até
cinco pontos, sendo a pontuação máxima alcançada de 45 pontos para os
gestores e 35 pontos para os colaboradores. Essa pontuação é classificada em
cinco categorias (A, B, C, D, E), conforme evidenciado na Tabela 2:

Tabela 2
Categorias e pontuações da avaliação de desempenho
Categorias
A
B
C
D
E
Fonte: Prime (2014b).

Gestores
37 a 45
28 a 36
19 a 27
9 a 18
1a 8

Colaboradores
29 a 35
22 a 28
15 a 21
8 a 14
1a7

Após a elaboração dessa avaliação, o avaliador identifica, juntamente com o
avaliado, os pontos de melhoria para que possa ser elaborado o plano de
desenvolvimento individual (PDI), no qual são indicadas ações para que possa
sanar as deficiências. Esse processo está alinhado com a proposição de
Gramigna (2007). Porém, na Prime, não foi criado o banco de competências
sugerido pela autora, que teria o intuito de facilitar a identificação dos talentos e
subsidiar a elaboração do PDI.

88

Paralelamente à implantação da avaliação de desempenho por competências,
foram definidos as diretrizes e os indicadores que seriam usados para se
mensurar o desempenho individual e coletivo e orientar a distribuição da
remuneração, o que segue a previsão do modelo de Carbone et al. (2006).
Estabeleceu-se como fator para a distribuição da remuneração atingir a meta
definida pela empresa para o índice do EBITDA.

O EBTIDA é a sigla em inglês para Earnings before interest, taxes, depreciation
and amortization, traduzido literalmente para o português como "Lucros antes de
juros, impostos, depreciação e amortização", retratando, portanto, o lucro antes
dos juros, impostos, depreciações, exaustões e amortizações e identificando a
capacidade operacional de criação de fluxo de caixa. Esse índice possibilita
avaliar a capacidade da empresa em honrar seus compromissos, sua liquidez,
solvência e flexibilidade financeira. Quanto mais alto o índice, mais eficiente se
apresenta a formação de caixa proveniente das operações e melhor ainda a
capacidade de pagamento aos proprietários de capital e investimentos
demonstrados pela empresa (Assaf, 2002).

Para participar da distribuição da remuneração, o empregado deve ser submetido
à avaliação de desempenho e ter no mínimo seis meses de contratação, por isso,
participaram apenas os empregados admitidos até o dia 30/06 do ano corrente.

Caso essas condições forem satisfeitas, os empregados recebem o pagamento
da bonificação no mês de abril do ano seguinte, proporcionalmente à nota obtida
na avaliação de desempenho. Caso o índice do EBITDA tenha sido alcançado, a
remuneração variável é distribuída, tendo como base a pontuação obtida na
avaliação de desempenho (A = 100%; B = 75%; C = 50%; D = 25%; E – 0%). A
base para remuneração para os colaboradores é de 80% do seu salário bruto e
para os gestores é de quatro vezes o seu salário bruto. Ou seja, o empregado que
não possui cargo de gestão, denominado pela empresa como colaborador, se
alcançar pontuação entre 19 e 25 pontos recebe premiação de 100%, que
corresponderá a 80% do seu salário líquido atual, e assim regressivamente. Foi
percebido pelo pesquisador que, de modo geral, os empregados percebem de
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forma positiva e coerente o critério de bonificação distribuída proporcionalmente
por categorias.

Tal proposição é respaldada por Heery (1996) e Wood e Picarelli (2004), para
quem o ganho em resultados organizacionais deve ser revertido em pagamento
monetário para os empregados, como forma de reconhecimento e manutenção
dos objetivos estratégicos. Heery (1996) ainda acentua a importância de as
negociações referentes às remunerações acontecerem de forma individualizada e
não coletiva, sendo o sindicato visto, às vezes, como impedimento para a
inovação do modelo.

No caso da empresa estudada, não há interferência do sindicato da categoria e
nenhuma menção a esse tipo de remuneração variável foi encontrada no acordo
coletivo da categoria de construção civil em nenhuma das cinco regionais. Esse
tipo de remuneração é enquadrado como bonificação, sendo critério da empresa
a sua forma de distribuição.

Desde a implantação do sistema de gestão por competências, em 2011 até a
coleta de dados para este estudo, foram realizados quatro ciclos do processo de
avaliação de desempenho, todos obedecendo aos mesmos critérios propostos
inicialmente pela empresa. Porém, em todos esses ciclos não houve distribuição
de bonificação, pelo fato de a organização não alcançar as metas do EBTIDA
proposta. Vale ressaltar que, no decorrer dos ciclos de 2012 e 2013, houve
alterações do índice de EBITDA estipulado como metas, fazendo com que a meta
se tornasse mais desafiadora. De toda forma, as avaliações são realizadas pelos
gestores e os PDIs são elaborados juntamente com os avaliados e todos os
empregados têm boa noção da operacionalização do sistema de gestão por
competência da empresa. Essas percepções foram observadas pelo pesquisador
por meio da observação participante.

Nesta seção apresentou-se o modelo de gestão por competência desenvolvido
pela Prime, bem como sua origem e objetivo. Foram abordadas as competências
individuais definidas pelas organizações para os seus empregados, porém não foi
identificada a definição das competências organizacionais, sendo que as
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competências individuais se originam das competências essenciais para a
organização (Carbone et al., 2006). Em seguida, a forma de operacionalização da
avaliação de desempenho e planos de desenvolvimentos individuais foi destacada
e é coerente com os modelos de Carbone et al. (2006) e Gramigna (2007), porém
não foi notada a criação de banco de competências, sugerido por esta última
autora com o intuito de contribuir nas ações de desenvolvimento profissional.

Não foram observados critérios de diferenciação de complexidade baseados em
entrega, conforme proposto por Dutra (2001), apenas por comportamentos
esperados de colaboradores e gestores, que se mostraram vagos e sem
diferenciação por funções. Por último, foram descritos os critérios de distribuição
da bonificação, o que não chegou a acontecer, devido à não obtenção das metas
propostas. Esse fato não gera reconhecimento e motivação por parte dos
avaliados e compromete a manutenção do sistemas com os objetivos estratégicos
da organização (Heery, 1996; Wood & Picarelli, 2004)

4.2 Caracterização da amostra

A análise estatística dos dados levou em conta a amostra de 142 questionários
que retornaram dos 195 questionários enviados para o total de empregados da
área administrativa da Prime. Os resultados apresentados na Tabela 3 referem-se
à análise descritiva percentual da amostra.
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Tabela 3
Caracterização dos respondentes: dados pessoais
Percentual

Percentual
Quantidade de Filhos

Sexo
Masculino

54%

0

68%

Feminino

46%

1

21%

2

10%
1%

Faixa Etária
18 a 25 anos

18%

26 a 30 anos

45%

3
Escolaridade

31 a 35 anos

21%

Ensino Fundamental

1%

36 a 40 anos

8%

Ensino Médio

17%

40 a 45 anos
Solteiro

8%

Graduação

60%

Pós-Graduação

23%

Sim

51%

Não

49%

Fonte: dados da pesquisa.

Pode-se destacar que a quantidade de respondentes homem e mulheres está
equilibrada com percentuais de 46 e 54%, respectivamente, bem como estado
civil com percentual de 51% solteiros e 49% dos respondentes não solteiros.

De modo geral, a amostra é composta de jovens, 63% deles com idade entre 18 e
30 anos, sem filhos, o que representa o percentual de 68% do total da amostra. O
nível de escolaridade é um quesito que chama a atenção, pois 83% da amostra
possuem nível superior, sendo que esse nível de escolaridade é requerido apenas
em cargos de analistas e gestão.

A Tabela 4 demonstra os dados relativos ao emprego:
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Tabela 4
Dados relativos ao emprego
Percentual
Regional de atuação

Percentual
Tempo de trabalho na empresa

Belo Horizonte

29%

Menos que 1 ano

9%

Brasília

20%

1 a 2 anos

17%

Campo Grande

17%

2 a 3 anos

27%

Cuiabá

15%

Acima de 3 anos

47%

Goiânia

19%

Cargo

Tempo no cargo atual

Analista

34%

Menos que 1 ano

13%

Assistente

41%

1 a 2 anos

29%

Auxiliar

6%

2 a 3 anos

27%

Gestor

19%

Acima de 3 anos

31%

Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se que o mais alto percentual de resposta foi dos empregados situados
na regional Belo Horizonte (29%). Isso talvez possa ser explicado pelo fato de o
Departamento de Gestão de Pessoas, denominado Desenvolvimento Humano e
Organizacional (DHO), estar situado na regional Belo Horizonte. E também por
ser a matriz da empresa onde está situado o corpo diretivo da organização. A
regional Cuiabá ficou com o menor percentual (15%) e nas demais regionais a
distribuição foi mais homogênea.

Em relação ao nível do cargo, os respondentes estão distribuídos em assistentes,
com percentual mais representativo (41%), seguidos dos analistas (34%),
gestores (19%) e auxiliares (apenas 6%).

Dos respondentes, 74% trabalham na Prime há mais de dois anos, sendo 47% há
mais de três anos e 27% entre dois e três anos; respondentes que trabalham na
empresa há menos de um ano representam 9%. Apenas 13% dos respondentes
ocupam o mesmo cargo há menos de um ano, percebendo-se certo equilíbrio nas
demais faixas temporais.

Em suma, os resultados do perfil da amostra indicam equilíbrio entre
trabalhadores do sexo feminino e masculino, bem com em relação ao estado civil,
sendo 51% dos respondentes solteiros. Em sua maioria, são jovens (63% têm
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idade entre 18 e 30 anos), sem filhos (68%) e graduados (60%) ou pós-graduados
(23%). Destaca-se a regional Belo Horizonte com a maior participação na amostra
(29%) e as demais regionais com participação mais homogênea. Predominam na
amostra colaboradores (sem cargo de gestão), sendo 19% compostos de
gestores. Percebe-se que 47% dos respondentes estavam na empresa quando da
implantação do sistema de remuneração por competência em 2011, ou seja,
esses respondentes acompanharam desde o princípio a implantação desse
modelo de gestão de pessoas. Foi definida a faixa acima de três anos, em função
das três rodadas completas de avaliação de desempenho que já ocorreram na
empresa. Outro dado relevante é que 49% dos respondentes tiveram mudança de
cargos e funções desde que o modelo de gestão por competências foi adotado
pela Prime. Esses resultados podem ser generalizados para a população, uma
vez que a proporção população e amostra indicou diferenças percentuais
mínimas.

4.3 Avaliação das escalas

O quadro de referência proposto indica a existência de dois fatores: avaliação de
desempenho e remuneração, cada um composto de 10 questões. Em um primeiro
momento, por meio do scree-plot e pelo critério de Kaiser, foram detectados
quatro fatores que, juntos, explicam 67% da variabilidade. Porém, verificou-se que
algumas variáveis tinham cargas elevadas em dois ou mais fatores. Diante disso,
optou-se por eliminar variáveis, a fim de melhorar o modelo, conforme
apresentado na Tabela 5.
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Tabela 5
Critérios para eliminação de itens
Média escala se
item for deletado

Variância da
escala se item for
deletado

Correlação itemtotal

Alfa de Cronbach
se item for
deletado

01

54,05

254,132

0,333

0,930

02

55,44

242,093

0,495

0,928

03

55,11

243,760

0,451

0,929

04

54,40

234,511

0,683

0,924

05

54,03

245,829

0,529

0,927

06

54,66

238,452

0,719

0,924

07

53,92

257,604

0,188

0,933

08

54,65

233,152

0,695

0,924

09

53,84

252,179

0,435

0,929

10

54,03

247,304

0,477

0,928

11

55,74

238,464

0,690

0,924

12

55,25

230,584

0,765

0,922

13

55,48

235,982

0,664

0,925

14

55,47

235,513

0,709

0,924

15

55,80

241,152

0,546

0,927

16

54,92

238,668

0,590

0,926

17

54,91

229,729

0,782

0,922

18

55,23

229,793

0,788

0,922

19

55,04

228,814

0,803

0,921

20

54,95

236,246

0,658

0,925

Item

Fonte: dados de pesquisa.

O critério de exclusão foi o valor de correlação item-total, que é o coeficiente de
correlação R de Pearson de cada variável com as variáveis restantes e o valor do
Alfa de Cronbach, se o item fosse eliminado. Dessa forma, excluíram-se as
questões 1, 7 e 9, que tiveram menor valor de correlação item-total. Além disso, a
exclusão aumenta o valor do Alfa de Cronbach, elevando, assim, o grau de
confiabilidade da escala com esses dois fatores.

Após a exclusão das três variáveis, realizou-se nova análise fatorial. O gráfico
scree-plot da Figura 14 e o critério de Kaiser (Tabela 6) sugeriram três fatores.
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Figura 14 - Gráfico Scree Plot.
Fonte: dados da pesquisa.

Tabela 6
KMO e teste de Bartlett
Kaiser-Meyer-Olkin Medida de Adequação da amostra
Teste de esfericidade de Bartlett

Aprox. Chi-Square
df
Sig.

,911
1638,582
136
,000

Fonte: dados de pesquisa.

O teste de KMO apresentou p-valor = 0,911, indicando que a análise fatorial pode
ser realizada. Considerando que o percentual de variância explicado com três
fatores seria de 67% e com dois fatores, de 59,5% (Tabela 7), optou-se por utilizar
apenas dois fatores, para atender aos objetivos e ao modelo propostos para a
pesquisa.
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Tabela 7
Total da variância explicada

% Variância

49,771
59,469

6,062
4,048

35,658
23,811

% Acumulado

Total

1
8,461 49,771
49,771 8,461 49,771
2
1,649
9,699
59,469 1,649 9,699
3
1,353
7,957
67,426
4
,864
5,084
72,510
5
,647
3,805
76,315
6
,608
3,576
79,891
7
,563
3,313
83,203
8
,473
2,781
85,984
9
,399
2,346
88,330
10
,385
2,262
90,592
11
,367
2,157
92,749
12
,316
1,860
94,609
13
,267
1,573
96,182
14
,214
1,256
97,437
15
,171
1,005
98,442
16
,148
,870
99,312
17
,117
,688
100,000
Método de extração: Análise de components principais
Fonte: dados da pesquisa.

Somas de rotação das
cargas do quadrado

% Acumulado

% Variância

Somas de extração
das cargas do
quadrado

Total

% Acumulado

% Variância

Total

Componente

Engevalues Inicial

35,658
59,469

A análise foi complementada com a observação da linha diagonal da matriz de
correlações de anti-imagem. A diagonal da parte inferior da tabela indica o
Measurement system analyser (MSA) para cada uma das variáveis analisadas.
Os valores inferiores a 0,5 são considerados muito pequenos para análise e
nesses casos indicam variáveis que podem ser retiradas da análise. Os
resultados da matriz anti-imagem indicam que os valores da diagonal são maiores
que os valores fora da diagonal e dessa forma as variáveis possuem poder de
explicação, considerando todos os fatores obtidos - comunalidades (dados
apresentados nos Apêndices D e E). Algumas variáveis obtiveram explicações
razoáveis (abaixo de 0,70).

Na sequência, foi elaborada a matriz rotacionada para extremar os valores dos
pesos de cada questão a fim de associar as questões a cada fator
preestabelecido anteriormente e facilitar a identificação dos construtos. Conforme
a Tabela 8, as questões classificadas como sendo referentes à avaliação de
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desempenho (fator 2) e remuneração por competências (fator 1) recebem as
maiores cargas e estão mesmo associadas a esses fatores.

Tabela 8
Matriz rotacionada: identificação dos fatores
Questões
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fonte: dados de pesquisa.

Componentes
1
,234
,139
,327
,173
,425
,338
,152
,681
,804
,623
,678
,576
,733
,845
,812
,859
,770

2
,612
,667
,754
,668
,667
,751
,612
,351
,298
,378
,378
,229
,116
,263
,302
,281
,165

Concluindo, considerando as respostas das 20 afirmativas e as respostas dos 142
participantes da pesquisa, o teste KMO>0,9 indicou boa adequação para o uso da
análise fatorial. O teste de Bartlett (p-valor<0,001) rejeitou a hipótese nula da
matriz de correlações ser uma matriz identidade, ou seja, as correlações entre os
itens são suficientes para a realização da análise. Observando os valores das
correlações item-com-total e o valor de Alfa após a exclusão de cada item, optouse por excluir os itens 1, 7 e 9, por possuírem baixa correlação de cada item com
total e aumentarem o valor de Alfa de Cronbach, se retiradas.

Baseando-se nos objetivos da pesquisa e corroborado pela análise do gráfico
scree-plot, identificaram-se dois componentes que, juntos, explicam 59,5% da
variância. Para ambos os componentes, o valor do Alfa de Cronbach foi superior a
0,8, indicando boa consistência interna. Utilizando-se a rotação varimax, foram
identificados dois fatores:

a) Fator 1 – remuneração, composto pelos itens 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
e 20.
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b) Fator 2 – avaliação de desempenho, composto pelos itens 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10.

O valor do Alfa de Cronbach calculado para o fator 1 foi de 0,934 (consistência
interna muito boa); e para o fator 2 foi de 0,849 (consistência interna boa).

Uma vez atestada a qualidade das escalas, passa-se à análise descritiva dos
resultados sobre a percepção dos respondentes.

4.4 Percepção dos respondentes sobre a avaliação de desempenho

Para identificar a percepção dos respondentes sobre a avaliação de desempenho
e a remuneração por competências, utilizou-se estatística descritiva, efetuando-se
os cálculos de média e desvio-padrão para as notas atribuídas a cada afirmativa
do questionário. A Tabela 9 apresenta a percepção dos respondentes sobre a
avaliação de desempenho e a classificação segundo o mérito – J corresponde à
justiça; e UO à utilidade e objetividade.

Tabela 9
Percepção dos respondentes sobre a avaliação de desempenho
Questão
2 - O processo de avaliação de desempenho na Prime tem caráter
impessoal, avaliando a entrega do profissional e não a pessoa.
3 - O processo de avaliação de desempenho na Prime não tem
caráter de retaliação.
4 - O processo de avaliação de desempenho na Prime facilita a
identificação dos desempenhos que merecem ser reconhecidos e
recompensados.
5 - O processo de avaliação de desempenho na Prime permite aos
gestores avaliarem os colaboradores seguindo os critérios definidos
para cada competência.
6 - O processo avaliação de desempenho na Prime reduz decisões
arbitrárias em gestão de pessoas.
8 - O processo de avaliação de desempenho na Prime promove o
desenvolvimento profissional dos colaboradores.
10 - O processo de avaliação na Prime incentiva feedback da chefia
sobre o desempenho de seus colaboradores.
DP: desvio-padrão.
Fonte: dados de pesquisa.

Média

DP

Mérito

3,11

1,24

2,29

1,35

J

2,62

1,35

J

3,33

1,35

UO

3,70

1,06

UO

3,07

1,12

J

3,08

1,39

UO

3,70

1,08

J

O fator avaliação de desempenho obteve média geral de 3,11, o que indica certa
neutralidade dos respondentes em relação a essa etapa do modelo de gestão por
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competência executado pela empresa. Considera-se que os respondentes que
deram notas um e dois discordam das afirmativas; os que deram nota três têm
opinião neutra; e os que responderam quatro ou cinco concordam com a
afirmativa. O desvio-padrão geral é de 1,24, o que demonstra relevante grau de
dispersão para essas afirmativas. O intervalo de confiança para analisar o grau de
concordância dos respondentes varia de 1,87 a 4,35, ou seja, passando da escala
de discordantes até os que concordam com as afirmativas, demonstrando alto
índice de volatilidade para essas afirmativas.

As afirmativas com as maiores médias (3,70) e menores desvios-padrão (1,06 e
1,08, respectivamente) foram: 5 – “O processo de avaliação de desempenho na
Prime permite aos gestores avaliarem os colaboradores seguindo os critérios
definidos para cada competência”; e 10 – “O processo de avaliação na Prime
incentiva feedback da chefia sobre o desempenho de seus colaboradores”,
indicando que houve mais concordância, mas ainda na faixa da neutralidade.
Portanto, nesse processo de avaliação de desempenho por competências, os
empregados já percebem que existem critérios definidos pela empresa,
incentivando a realização de feedback da chefia com seus subordinados.

A afirmativa que recebeu pior avaliação foi a questão 2 – “O processo de
avaliação de desempenho na Prime tem caráter impessoal, avaliando a entrega
do profissional e não a pessoa”, ou seja, os empregados da Prime não percebem
o processo de avaliação de desempenho como sendo impessoal, centrada na
entrega.

O reconhecimento da existência de critérios para a avaliação de desempenho e
incentivo ao feedback são questões ressaltadas por Carbone et al. (2006),
Rodrigues (2005) e Pontes (2010). Competências definidas de forma clara e
aplicável facilitam o processo de avaliação e incentivam a prática do feedback,
aspecto favorável no modelo implantado pela Prime. Tais aspectos tendem a
reduzir a subjetividade do processo, conforme mencionado por Barbosa (2003),
Bergamini e Beraldo (1988), Lucena (1992) e Mascarenhas (2008). Por outro
lado, se os respondentes não percebem o caráter de impessoalidade e o foco da
avaliação na entrega - no desempenho e não no comportamento das pessoa -, há
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o comprometimento do processo. Para Honrado, Cunha e Cesário (2001), Dutra
(2002) e Leme (2007), a equidade no processo de avaliação de desempenho é
essencial para garantir o tratamento justo da contribuição de cada pessoa. No
campo livre do questionário destinado a críticas, sugestões e comentários
adicionais sobre o sistema de gestão por competências da Prime, também se
pode identificar a percepção negativa no que diz respeito à imparcialidade por
parte do avaliador, conforme evidenciado a seguir:

O sistema de gestão por competências é muito positivo, desde que não haja
interferência de caráter pessoal nas decisões (Q.28).
Acho que os gestores não são imparciais na avaliação e nunca aconteceu a
remuneração variável com base nas competências, o que me desmotiva
(Q.33).
Embora eu ache a metodologia da gestão por competências da Prime muito
bem elaborada e concisa, eu acredito que alguns gestores não sejam 100%
imparciais no cumprimento das etapas do modelo (Q.47).
Se o processo de avaliação fosse levado a sério pelos avaliadores, o
sistema seria melhor (Q.81)
A postura do avaliador tem grande relevância no processo de avaliação de
desempenho, pois, de acordo com Leme (2007), se ela for feita de maneira
incorreta pode causar grandes dificuldades no progresso profissional do
empregado. Uma das alternativas para minimizar esse problema é a avaliação
360° (Rabaglio, 2004), ferramenta que foi sugerida por um dos respondentes:

Acredito que no sistema de gestão por competência poderia ser adotado o
modelo de avaliação de 360°. Deste modo, seria interessante os gestores
que avaliam também serem avaliados de forma que o colaborador aponte
como o gestor pode ajudar no seu desenvolvimento, através de sua forma
de gestão (Q.16).
Portanto, os resultados indicam que existe certa tendência à neutralidade em
relação à avaliação de desempenho. Os empregados percebem que o processo
de avaliação está estruturado com critérios definidos pela empresa e que
incentiva a realização de feedback da chefia com seus subordinados, porém o
processo de avaliação não é percebido como sendo impessoal e centrado apenas
na entrega. Esse traço de impessoalidade pode ser associado à não definição de
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critérios de diferenciação de complexidade, baseada na entrega do empregado.
Essa diferenciação é realizada a partir de comportamentos com definições vagas
e sem distinção entre funções de colaboradores e gestores, a não ser pelo
acréscimo

de

duas

competências

gerenciais.

Foi

observado

ainda

questionamento quanto à postura do avaliador e ao caráter de retaliação.

4.5 Percepção dos respondentes sobre a remuneração por competências

Dando sequência à identificação da percepção dos respondentes, analisam-se as
afirmativas referentes à remuneração por competências, conforme apresentado
na Tabela 10.

Tabela 10
Percepção dos respondentes sobre a remuneração
Questão
11 - A remuneração por competências na Prime proporciona a
possibilidade de crescimento profissional do colaborador, pelos seus
méritos.
12 - A remuneração por competências na Prime traz vantagens para o
colaborador.
13 - A remuneração por competência na Prime estimula os colaboradores
a desenvolverem suas competências.
14 - A remuneração por competências na Prime contribui para aumentar
o nível de motivação dos colaboradores.
15 - A remuneração variável na Prime, distribuída com base no EBTIDA,
é justa.
16 - A remuneração variável na Prime é distribuída imparcialmente, sem
discriminação, preconceito ou favorecimento.
17 - A remuneração por competências possibilita a disseminação das
estratégias da Prime, gerando melhoria de performance.
18 - A remuneração por competência na Prime promove um sistema de
recompensa salarial mais justo e coerente com as competências
desenvolvidas pelos colaboradores.
19 - A remuneração por competências funciona como um instrumento
indutor dos comportamentos desejados pela Prime.
20 - Na remuneração por competência na Prime, a escala de pontuação
associada às competências é justa.
Fonte: dados de pesquisa.

Média

DP

Mérito

2,46
1,99

1,36
1,16

J

2,49

1,38

UO

2,25

1,32

UO

2,26

1,26

UO

1,93

1,29

J

2,81

1,33

J

2,83

1,39

UO

2,51

1,38

J

2,71

1,40

UO

2,78

1,32

J

As afirmativas referentes à avaliação de remuneração obtiveram média de 2,46 e
desvio-padrão médio de 1,36, indicando que os respondentes discordam da
maneira como o processo de remuneração é conduzido na Prime.
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A pior avaliação para o construto remuneração foi encontrada para a afirmativa 15
(1,93), evidenciando que os respondentes não consideram justa a remuneração
variável ser baseada no EBTIDA. Analisando as demonstrações financeiras da
Prime, verifica-se que o EBTIDA proposto não foi alcançado nesses últimos três
anos e, desta forma, não houve distribuição de remuneração baseada em
competências para os empregados, o que pode explicar o descontentamento dos
respondentes. Esse descontentamento também se fez presente em alguns
comentários no questionário como os transcritos a seguir:

Acho que a Prime deveria fazer o pagamento da bonificação com base na
ADI [avaliação de desempenho individual] e não no EBITDA. Deveria existir
uma meta específica para cada área e não uma meta global. Várias áreas
trabalham muito bem, fazem o dever de casa bem feito e não se
distinguem das outras em termos de remuneração por nada. Isto às vezes
gera desmotivação (Q.25).
Nunca aconteceu a remuneração por competências, isto me deixa
desacreditado com o sistema. Porém, a ideia geral é boa e bem
estruturada. O processo de avaliação seria melhor se os gestores
explicassem os motivos que os levaram a avaliar o colaborador daquela
forma (Q.86).
Achei difícil avaliar questões referentes à remuneração, pois ela nunca
existiu aqui na Prime (Q.95).
Não existe remuneração por competência na empresa, não gerando
estímulo de melhoria na sua carreira profissional do colaborador para atuar
com entusiasmo na empresa, e sim o cumprimento de tarefas ordenadas
(Q.106).
Essa percepção é confirmada pela afirmativa 11 (1,99), na qual os respondentes
discordam que a remuneração por competências na Prime proporciona a
possibilidade de crescimento profissional do colaborador, pelos seus méritos. Da
mesma forma, eles não percebem que o processo de remuneração contribua para
para estimular o seu desenvolvimento (2,25), para aumentar a sua motivação
(2,26) ou gerar vantagens para si mesmos (2,49) e também não promove sistema
salarial justo (2,51). A afirmativa 17 foi a mais bem avaliada pelos respondentes
(2,83), mas ainda indica discordância no que diz respeito à remuneração por
competências possibilitar a disseminação das estratégias da Prime, gerando
melhoria na performance.
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Estes resultados revelam que mesmo que a remuneração por competências seja
distribuída por meio da avaliação de desempenho, que é individual, a sua
vinculação a objetivos coletivos é problemática, pois as metas e/ou indicadores
não estão sob o controle do empregado, dependendo também de fatores externos
e contingenciais, o que dificulta a manutenção da motivação para o alcance dos
resultados (Heery, 1996).

O fato de a remuneração por competência não ter efetivamente ocorrido pode
desestruturar o modelo de gestão por competências proposto pela empresa.
Quando

os

empregados

não

percebem

que

a

sua

contribuição

será

recompensada, podem se desmotivar, pois a recompensa é fator capaz de
exercer impacto na motivação dos empregados e, consequentemente, sustentar
um sistema baseado no mérito (Danish & Usman, 2010; Honrado, Cunha &
Cesário, 2001).

A não distribuição da bonificação pela Prime também pode comprometer o
processo de avaliação de desempenho, ao não cumprir o seu objetivo de
recompensar o desempenho do empregado (Milkovich & Boudreau, 2000). Nos
últimos dois anos, a empresa fez alterações no seu índice de EBITDA no decorrer
do processo de avaliação de desempenho, divulgando a sua nova meta de índice
a ser alcançada de forma tardia (Prime, 2011, 2012, 2013 e 2014). Isso gera
desconfiança por parte dos empregados, que podem enxergar o sistema apenas
como um mecanismo de poder (Pagés et al., 1987).

Em linhas gerais, os empregados percebem o processo de remuneração por
competência de maneira mais negativa, discordando da forma como ele é
conduzido na empresa. Entre as principais percepções dos respondentes, podese destacar que os empregados não consideram justa a remuneração variável ser
condicionada ao EBTIDA, entendendo como um problema a vinculação de
objetivos individuais aos objetivos coletivos, uma vez que as metas não estão sob
controle do empregado. A não ocorrência de distribuição da bonificação
desestrutura o modelo de gestão por competências proposto pela empresa,
levando o processo a cair no descrédito dos empregados. A próxima seção
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apresenta os resultados da avaliação do mérito dos processos de avaliação de
desempenho e da remuneração.

4.6

Avaliação do mérito

A Tabela 11 traz os resultados da avaliação do mérito a partir do conceito de
“justiça” (J) e “utilidade e objetividade” (UO), cujas médias por questão foram
apresentadas nas Tabelas 9 e 10. As respectivas questões foram predefinidas a
partir do modelo proposto e do julgamento de dois especialistas.

Tabela 11
Percepção dos respondentes sobre o mérito
Categoria
Avaliação de desempenho
Remuneração
Média
Fonte: dados de pesquisa.

J

UO

2,92
2,40

3,37
2,51

2,66

2,94

Os resultados indicam que os respondentes não percebem a influência da
meritocracia no modelo conduzido pela empresa. O critério justiça obteve média
geral de 2,66, significando que os respondentes discordam da ocorrência de
critérios justos e imparciais vinculados ao modelo de avaliação e remuneração por
competências. Esses mesmos respondentes percebem de forma negativa quanto
à UO do modelo proposto pela Prime, obtendo média de 2,94.

Em relação ao mérito da avaliação de desempenho, a média geral das questões
que avaliam o critério “UO” foi de 3,37, superior à média do critério “J” (2,92),
apesar de ambas indicarem tendência à neutralidade na avaliação. A questão 2,
relacionada à imparcialidade e à avaliação da entrega e não da pessoa, obteve a
pior percepção para o critério “J” (2,29). A afirmativa mais bem avaliada para esse
mesmo critério “OU” foi também a questão 5 – existência de critérios definidos
para a avaliação pelos gestores. Para o critério justiça, também se destaca a
questão 3, apresentando média de 2,62, indicando discordância quanto à
avaliação de desempenho não ter caráter de retaliação. Em contrapartida, a
afirmativa 4 – “O processo de avaliação de desempenho na Prime facilita a
identificação

dos

desempenhos

que

merecem

ser

reconhecidos

e
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recompensados” obteve a melhor avaliação para o critério J, apesar da média
3,33 sugerir certa neutralidade.

Gramigna (2007) salienta a importância do fator recompensa e reconhecimento
quando propõe um modelo no qual esse fator é a base de sustentação do
processo. Porém, o caráter subjetivo no entendimento do mérito faz emergir a
desconfiança entre as pessoas quanto a aspectos determinantes para a
legitimação da meritocracia, tais como: as interpretações sobre as variáveis que
compõem a avaliação de desempenho, dúvidas sobre a composição do mérito, o
que foi considerado para defini-lo, dúvidas sobre a igualdade de aplicação dos
critérios, se as oportunidades serão realmente para os que tiveram as melhores
pontuações, a sua tradução em remuneração, bônus e ou promoções (Barbosa
1999; Tenret, 2008). O comentário de um dos respondentes ilustra essa
percepção, conforme se confirma: “Os avaliadores não seguem um critério na
hora de avaliar as competências. Não são imparciais. Além do que eu não sabia
que existia remuneração por competência na empresa” (Q.76).

A percepção negativa dos respondentes para o critério justiça pode ser explicada
no fator remuneração pela crítica ao atrelamento ao IBTIDA (questão 15 – 1,93)
não possibilitar o crescimento profissional (questão 11 - 1,99). Da mesma forma, o
critério UO não foi percebido pelos respondentes da pesquisa no modelo proposto
pela empresa alvo desta pesquisa, obtendo média geral de 2,77. A afirmativa 13
recebeu a pior avaliação, com média 2,25, seguida da afirmativa 14 realçando a
não contribuição do processo para aumento do nível de motivação dos
empregados, com média de 2,26, e a não percepção de vantagens do sistema de
remuneração para os empregados na afirmativa 12, com média de 2,49.

Entretanto, o principal fator para o sentimento de injustiça refere-se à não
distribuição da bonificação, alegando-se não atingimento da meta, bem como a
própria alteração das metas no decorrer do processo. Tais aspectos
comprometem o processo de remuneração, pois, segundo Danish e Usman
(2010), a recompensa é fator importante para discussão e execução da
meritocracia, sendo capaz de exercer impacto na motivação dos empregados e,
consequentemente, sustentar o sistema meritocrático. Outro fator que atrapalha
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essa avaliação pelos respondentes é o atrelamento de metas coletivas a
recompensas individuais, pois o incentivo financeiro em condições igualitárias
está relacionado exclusivamente ao desempenho individual, sem a necessidade
de outros critérios não meritocráticos (Barbosa, 2003; Tanure, 2007).

Infere-se que o fator cultura das organizações brasileiras pode estar interferindo
nesse resultado negativo, cujos respondentes podem perceber a meritocracia
como algo estranho e distante da cultura administrativa, pela dificuldade em se
garantir imparcialidade nas promoções, nas recompensas, nos aumentos
salariais, bem como justiça na concessão de privilégios (Barbosa, 2003; Barros &
Prates 1996; Tanure, 2007).

Em termos gerais, os respondentes não percebem a influência da meritocracia no
modelo conduzido pela Prime. Para o fator avaliação de desempenho, apesar dos
resultados

indicarem

certa

neutralidade

do

processo,

questões

como

imparcialidade e postura do avaliador destacam-se negativamente, o que talvez
possa estar relacionado ao fator cultural das organizações brasileiras. Confirmase que a não ocorrência da distribuição da recompensa, mencionada em seção
anterior, impacta negativamente a percepção dos respondentes em relação ao
processo de remuneração por competência.

4.7 Análise da diferença em relação aos fatores e critérios de mérito

Para testar se as diferenças dos resultados entre os fatores avaliação de
desempenho e remuneração são significativas, utilizou-se o teste Kruskal-Wallis.
O resultado é apresentado no gráfico box plot da Figura 15 .
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Figura 15 - Gráfico das médias observadas por categorias.
Fonte: dados da pesquisa.

O resultado revela que existe significativa diferença entre as duas categorias (pvalor<0,001), sendo maiores os valores atribuídos no fator 2 – avaliação de
desempenho. Observou-se menor média e maior variabilidade no fator 1 remuneração.

Para testar se a diferença de avaliação pode ser considerada significativa em
relação aos critérios, utilizou-se o teste de Mann-Whitney. O resultado é
apresentado na Figura 16.

Figura 16 - Gráfico das médias observadas por critérios.
Fonte: dados da pesquisa.
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O teste de Mann-Whitney mostra que as diferenças entre as médias são
significativas (p-valor=0,001), sendo a maior média observada no critério UO.
Para o critério “J” a média observada foi de 2,9, mínimo de 1,40 e máximo de
4,67. Para o critério “UO”, a média observada foi de 3,24, mínimo de 2,13 e
máximo de 4,80.

Para testar a confiabilidade de cada agrupamento, calculou-se o Alfa de
Cronbach, cujo valor detectado para o critério “UO” foi de 0,866 (consistência
interna boa) e para o critério “J” foi de 0,915 (consistência interna muito boa).

Desta forma, registrou-se diferença significativa para as médias dos fatores
avaliação de desempenho e remuneração por competências, sendo que este
último teve menores médias e maior variabilidade. Essa diferença significativa
entre as médias também foi verificada para os critérios J e UO, cujos
agrupamentos apresentaram confiabilidade e consistência interna muito boa,
avaliados pelo Alfa de Cronbach. O próximo capítulo traz a conclusão e as
limitações deste estudo, que abrem perspectivas para novas investigações sobre
o tema.

4.8 Comparação dos escores por características da amostra

A fim de verificar se as características do perfil dos respondentes interferem nas
notas atribuídas às afirmativas, foi testada essa relação com quatro escores:
justiça, utilidade e objetividade, fator 1, que é referente ao construto avaliação de
desempenho, e fator 2, que diz respeito ao construto remuneração por
competência, com as características do perfil dos respondentes, utilizando-se os
testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis (Tabela 12).
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Tabela 12
Resumo dos resultados – escores: justiça e utilidade e objetividade
Escores

Variáveis

Justiça
P-valor

Sexo

0,357

Diferenças

Utilidade e Objetividade

Conclusão
=

P-valor
0,232

Conclusão
=

Sem diferenças significativas

Idade

0,025

Diferenças

26 a 30 anos< 41 a 45 anos

26 a 30 anos< 41 a 45 anos

Solteiro

<0,001

0,001

Diferenças

≠
≠

Solteiro < Não solteiro

Quantidade de filhos

0,004

Diferenças

≠

Sem filhos < 2 filhos

Escolaridade

0,001

Diferenças

≠

Ensino Médio < Pós Grad.

0,022

≠
≠

Solteiro < Não solteiro
0,011

≠

Sem filhos < 2 filhos
<0,001

≠

Graduação < Pós Grad.

Graduação < Pós Grad.
Regional de Atuação
Diferenças
Tempo de
Prime

0,324

=

0,028

≠

<0,001

≠

Belo Horizonte > Goiânia
Trabalho

Diferenças

Nível do Cargo
Diferenças
Tempo no Cargo Atual
Diferenças

na
<0,001

≠

Menos 1 ano > 1 a 2 anos

Menos 1 ano > 1 a 2 anos

Menos 1 ano > 2 a 3 anos
2 a 3 anos < Acima de 3
anos

Menos 1 ano > 2 a 3 anos
2 a 3 anos < Acima de 3
anos

0,008

≠

<0,001

≠

Gestores > Analistas

Gestores > Analistas

Gestores > Assistentes

Gestores > Assistentes

0,014

≠

Menor 1 ano > 1 a 2 anos

0,002

≠

Menos 1 ano > 2 a 3 anos

Menos 1 ano > 2 a 3 anos
Fonte: dados de pesquisa.

No tocante à variável sexo, para os dois escores apresentados (justiça e utilidade
e objetividade), o p-valor observado foi maior que o nível de significância (5%),
concluindo-se que não há diferenças nos valores dos escores atribuídos por
homens e mulheres. Ou seja, para a variável sexo não foram detectadas
diferenças significativas, indicando que o respondente, seja ele homem ou
mulher, percebe o sistema da mesma forma.

Tanto para justiça quanto para utilidade e objetividade, verificou-se diferença
significativa em relação à faixa etária de 26 a 30 anos e de 41 a 45 anos. Os
resultados demonstram que os respondentes de 26 a 30 anos avaliaram com
pontuações menos favoráveis do que os respondentes de 41 a 45 anos para
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ambos os escores. Portanto, os respondentes com idade entre 41 a 45 anos
possuem mais percepção de utilidade e objetividade do que os respondentes
mais jovens com idade entre 26 a 30 anos.

Analisando a variável solteiro, percebe-se que os respondentes que não são
solteiros entendem a avaliação de desempenho e a remuneração por
competência desempenhada pela Prime como mais justas, objetivas e com mais
serventia do que os respondentes solteiros.

Para o teste da variável quantidade de filhos, retirou-se o entrevistado com três
filhos, por se tratar de apenas uma ocorrência. Os resultados dos testes são:
“utilidade e objetividade” com p-valor de 0,011 e para o escore “justiça” o p-valor
foi de 0,004, evidenciando que o teste das diferenças mínimas revelou diferença
entre aqueles que não possuem filhos e os que têm dois filhos. Os respondentes
que não possuem filhos percebem o sistema de forma menos favorável do que os
respondentes que possuem dois filhos, no que diz respeito àj ustiça e àutilidade e
objetividade.

Ao analisar variável escolaridade, os resultados revelam que os respondentes que
possuem ensino médio e graduação percebem o sistema de avaliação de
desempenho e remuneração de forma menos favorável do que os respondentes
que possuem pós-graduação no que diz respeito à justiça. Os resultados revelam
também que respondentes que possuem pós-graduação percebem que o sistema
de avaliação e remuneração executado pela empresa estudada traz mais
benefícios para eles, sendo mais útil e objetivo do que para os respondentes que
possuem apenas graduação. Portanto, os respondentes que possuem grau de
instrução mais elevado percebem os processos conduzidos pela empresa como
mais favoráveis do que para os respondentes com baixo grau de escolaridade.

Observando os resultados encontrados para a variável regional de atuação, notase que o nível de concordância para a objetividade e utilidade da avaliação de
desempenho e remuneração por competência é maior para os respondentes
localizados em Belo Horizonte do que para os respondentes localizados na
regional Goiânia. A explicação pode ser cultural, pois segundo Hofstede (1984),
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as diferenças geográficas e a cultura local fazem com que um grupo se diferencie
do outro. Outra consideração sobre essa variável é o fato de que o departamento
de recursos humanos da empresa está situado na regional Belo Horizonte, e nas
demais regionais não existe o departamento, mas sim empregados com a função
de retransmitir os comunicados do departamento para os demais os gestores que,
por sua vez, retransmitem aos seus subordinados. A retransmissão da
mensagem, utilizando-se diferentes emissores, pode trazer acréscimos, erros e
distorções para a mensagem original, que prejudicam a sua compreensão em seu
fluxo: emissor x receptor, e vice-versa. Isso significa que nem sempre o que o
emissor deseja informar é precisamente aquilo que o receptor decifra e
compreende (Carvalho & Nascimento, 1997). Talvez essa diferença de avaliação
possa ser explicada por tal fato.

Além do fator comunicação entre o departamento de recursos humanos e as
demais unidades da empresa, observa-se que todos os empregados lotados em
Belo Horizonte receberam treinamento, porém os empregados das demais
unidades não foram alcançados em sua totalidade. De acordo com documentos
internos de controle de ministrações de palestras, apenas 70% dos empregados
receberam treinamento sobre o sistema de gestão por competências, e os
empregados sem treinamento ficaram para uma segunda etapa de treinamentos
(Prime, 2014).

Os relatos de alguns respondentes, na questão aberta do questionário, ilustram
bem a percepção de falha de comunicação e dificuldade de entendimento acerca
do sistema de gestão por competências desenvolvido pela empresa estudada.

O sistema de remuneração por competências não é claro. Estou há quase
quatro anos registrada em uma mesma função, mudei três vezes de
departamento (o que acredito que me prejudicou na avaliação de
desempenho por ter alteração de coordenação) e não tenho informações
claras em como e onde poderia melhorar meu desempenho para subir de
nível, ou seja, receber aumento pela minha produtividade e outros
requisitos avaliados na ADI (Q.27).
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Vejo que o processo de gestão de competência da Prime está em
ascensão, mas um grande defeito que temos dentro da empresa é a falta
de divulgação dos processos e resultados. Nem todos os colaboradores
sabem, por exemplo, que há remunerações diferentes de acordo com a
competência, assim não é estimulado a buscar melhorias na própria
competência. Também acredito que se deve melhorar o organograma da
empresa - como dizem "há muito chefe para pouco índio". Sinto que na
hora de cobrar, temos muitos chefes, mas na hora de decidir ficamos sem
saber a quem recorrer (Q.34).
Sugiro que as regras da bonificação sejam discutidas e explicadas melhor,
assim como um farol mensal e o resultado. Só recebemos uma planilha e
não temos espaço pra discutir as metas e até mesmo entender, por
exemplo, no caso de gestores que atuam em várias obras e várias
regionais. Ao final do ano, não temos informações pra apresentar as equipe
(Q.128).
Em relação à variável tempo de trabalho na Prime, os resultados revelam que os
respondentes que têm menos de um ano de serviço avaliaram de forma mais
favorável do que os respondentes que tinham entre um e três anos de empresa.
Nota-se também que os respondentes que possuem acima de três anos foram os
que avaliaram de forma mais satisfatória para ambos os escores. Da mesma
forma, os empregados com menos de um ano em novas funções avaliaram de
forma menos favorável que os demais. Isso demonstra que os empregados com
menos de um ano de empresa têm percepção mais satisfatória da avaliação e
remuneração por competência, valendo

salientar que apenas os empregados

com mais de seis meses de tempo de serviço participam do sistema de gestão
por competências (Prime, 2014).

Analisando a variável cargo, percebe-se que os respondentes que possuem cargo
de gestão avaliaram de forma mais satisfatória do que os demais respondentes
que não possuem cargos de gestão tanto para o critério justiça quanto para o
critério utilidade e objetividade. Um fator que contribui para a baixa percepção do
critério utilidade e objetividade por parte dos empregados não gestores é o fator
capacitação e desenvolvimento. De acordo com documentos internos da
organização, apenas os gestores receberam treinamentos internos e externos de
capacitação para suas atividades nos últimos três anos (Prime, 2014). Talvez
esse fato possa gerar percepção baixa quanto aos critérios de serventia,
benefícios e objetividade que o sistema possa trazer ao empregado, bem como
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desmotivação para o indivíduo (Matos, 1991). O comentário de um empregado
que tem como cargo nível auxiliar ilustra bem essa percepção.

Acredito ser necessário o melhoramento do desenvolvimento profissional,
pois não tenho visto muito esforço em proporcionar a capacitação dos
colaboradores. Outro ponto que também está deixando a desejar é a
recompensa salarial, que não está sendo coerente quanto às atividades
desenvolvidas pelos colaboradores (Q.51).
No tocante ao critério justiça, os gestores possuem percepção mais favorável
sobre o sistema de avaliação de desempenho e remuneração baseada nas
competência. Os gestores são também os avaliadores e, segundo Páges et al.
(1987), representam os interesses da empresa, avaliando em nome desta. A
empresa é quem controla o futuro tanto do avaliador quanto do avaliado, que
consequentemente acaba interiorizando a lógica e princípios da empresa.

Analisando o escore justiça para a variável tempo no cargo atual, os
respondentes com menos de um ano avaliaram de maneira mais satisfatória do
que os respondentes com um e três anos de tempo no cargo atual. Essa
tendência também foi notada para o escore utilidade e objetividade, comparando
os resultados do p-valor para os empregados com menos de um ano no cargo
atual e os empregados que possuem dois a três anos no cargo atualmente. Isso
revela que os respondentes que tiveram mudança de cargo mais recente
percebem o sistema de forma mais favorável do que aqueles que tiveram
mudanças nas funções há mais tempo.

Analisou-se também a influência das características dos respondentes para os
escores: avaliação de desempenho e remuneração por competências, conforme
apresentado na Tabela 13.
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Tabela 13
Resumo dos resultados – Escores: Fator 1 e Fator 2
Escores

Variáveis

Fator 1
P-valor

Sexo

0,868

Diferenças

Fator 2

Conclusão
=

P-valor
0,299

Conclusão
=

Sem diferenças significativas

Idade

0,01

Diferenças

Sem diferenças significativas

=

0,001

≠

18 a 25 anos < 41 a 45 anos
26 a 30 anos < 41 a 45 anos
31 a 35 anos < 41 a 45 anos

Solteiro

<0,004

Diferenças

≠

Solteiro < Não solteiro

Quantidade de filhos

0,142

Diferenças

=

0,001

Solteiro < Não solteiro
<0,001

Sem diferenças significativas

Escolaridade

0,007

Diferenças

≠

Graduação < Pós Grad.

≠
≠

Sem filhos < 2 filhos
<0,001

≠

Ensino Médio < Pós Grad.
Graduação < Pós Grad.

Regional de Atuação
Diferenças
Tempo de
Prime

0,7

=

Sem diferenças significativas
Trabalho

Diferenças

0,076

=

Sem diferenças significativas

na
0,03

≠

Menos 1 ano > 2 a 3 anos

<0,001

≠

Menos 1 ano > 2 a 3 anos
2 a 3 anos < Acima de 3 anos

Nível do Cargo
Diferenças

0,016

≠

Gestores > Analistas

<0,001

≠

Gestores > Analistas
Gestores > Assistentes

Tempo no Cargo Atual
Diferenças

0,037

≠

Menor 1 ano > 2 a 3 anos

0,003

≠

Menos 1 ano > 1 a 2 anos
Menos 1 ano > 2 a 3 anos

Fonte: dados de pesquisa

Considerando as variáveis sexo e regional de atuação, não foram apuradas
diferenças significativas nas respostas para os construtos avaliação de
desempenho e remuneração por competências. Para esses escores, o p-valor
observado foi maior que o nível de significância (5%), concluindo-se que não há
diferenças nos valores dos escores atribuídos por homens e mulheres e regional
de atuação.

Ao se estudar a variável idade, nota-se que apenas para o construto remuneração
os respondentes com idade entre 41 e 45 anos apresentaram valores
significativamente maiores que entre aqueles com idade de 18 a 35 anos.
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Portanto, os respondentes de 41 e 45 anos percebem o construto remuneração
por competência de maneira mais favorável do que os mais jovens.

Os respondentes que são solteiros percebem os construtos avaliação de
desempenho e remuneração por competência de forma menos favorável que os
respondentes não solteiros. Mantém-se a mesma tendência para os escores
“justiça“ e “ utilidade e objetividade”.

Quando estudada a variável quantidade de filhos, para o escore avaliação de
desempenho não foram apresentadas diferenças significativas, porém para o
escore remuneração por competência os respondentes sem filhos percebem o
sistema de forma menos favorável do que os respondentes com dois filhos.

Tanto para o escore avaliação de desempenho quanto para o escore
remuneração por competência foram encontradas diferenças significativas para a
variável escolaridade. Os resultados revelam que os respondentes com
graduação avaliam de forma menos satisfatória o construto avaliação de
desempenho que os que possuem graduação. Já para o construto remuneração
por competência, tanto os respondentes que possuem ensino médio quanto os
que possuem graduação avaliam de forma menos satisfatória que aqueles com
pós-graduação.

A tendência dos respondentes que têm menos de um ano de serviço na empresa
que avaliaram de maneira mais satisfatória os escores justiça, utilidade e
objetividade também se confirma para os escores avaliação de desempenho e
remuneração por competência. Os respondentes que trabalham há menos de um
ano na Prime avaliaram o construto avaliação de desempenho de maneira mais
favorável do que os que possuem dois a três anos de trabalho na organização.
Para o construto remuneração por competência, os respondentes mais de três
anos de trabalho avaliaram de maneira mais satisfatória do que os respondentes
mais novos na empresa.

A tendência dos gestores a avaliarem de maneira mais favorável os escores
justiça e utilidade e objetividade também se confirma para os escores avaliação
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de desempenho e remuneração. Da mesma forma, empregados com menos de
um ano em novas funções avaliaram de maneira mais favorável do que os
respondentes que possuem um a três anos de atuação em novos cargos.

Em linhas gerais, entre as características do perfil dos respondentes que
interferem nas notas atribuídas às afirmativas para os escores: justiça, utilidade e
objetividade, pode-se destacar que para a característica faixa etária os
respondentes mais jovens, com idade entre 26 a 30 anos, solteiros, sem filhos e
com grau de instrução menos elevado percebem os processos conduzidos pela
empresa de forma menos favorável que os demais. Os respondentes localizados
em Belo Horizonte avaliaram de forma mais satisfatória a objetividade e utilidade,
o que pode ser explicado pela diferença cultural e pela proximidade do setor de
recursos humanos. Isso privilegia a comunicação com os empregados dessa
regional (Carvalho & Nascimento, 1997; Hofstede,1984). Em relação ao cargo, os
gestores entenderam de forma mais satisfatória devido ao fator capacitação e
desenvolvimento e pelo fato de os mesmos representarem os interesses da
empresa (Matos, 1991; Páges et al., 1987; Prime, 2014).

Analisou-se também a influência das características dos respondentes para os
escores: avaliação de desempenho e remuneração por competências. Inferiu-se
que para a variável idade os respondentes de 41 e 45 anos, com filhos percebem
o construto remuneração por competência de maneira mais favorável do que os
mais jovens. Os não solteiros e que não possuem graduação analisam esses
fatores de forma menos favorável. A mesma tendência aos escores anteriores se
verifica entre os respondentes com menos de um ano de serviço, que trabalham
há menos de um ano na Prime e que possuem cargo de gestão. Eles avaliaram
de maneira mais favorável esses critérios.

O próximo capítulo apresenta as considerações finais e sugere perspectivas para
novos estudos sobre o tema.
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5 Conclusão

Esta dissertação teve como objetivo geral identificar a percepção dos empregados
sobre os processos de avaliação de desempenho e de remuneração por
competências sob a ótica do mérito, a partir da implantação da gestão por
competências pela Prime Incorporações e Construções S/A. Para tanto, foi
realizado estudo de caso de caráter descritivo, qualitativo e quantitativo. A
unidade de análise deste estudo de caso é a empresa Prime, sendo a população
composta dos 195 empregados administrativos dos cinco escritórios regionais
localizados nas cidades de Belo Horizonte, Goiânia, Distrito Federal, Cuiabá e
Campo Grande, pois o programa de gestão por competências está restrito a esse
contingente.

Foram utilizados como técnicas de coleta de dados: observação participante,
entrevista e questionário. A amostra foi composta de 142 questionários
respondidos, o que representou taxa de retorno de 72,8%. O questionário foi
elaborado a partir do quadro de referência, adaptando-se o instrumento de
Almeida (2007). Para a análise dos dados sobre o modelo de gestão por
competências foi utilizada a análise de conteúdo, a partir das notas de campo
oriundas da observação participante, dados da entrevista com a gerente de
recursos humanos e análise documental. Para a análise dos dados quantitativos
foram usadas técnicas estatísticas descritivas univariadas e multivariadas,
considerando-se nível de significância de 5%.

Os dados indicaram que o modelo de gestão por competências adotado pela
Prime desde 2011 teve pontos que vão ao encontro da literatura, como, por
exemplo, a quantidade adequada de competências individuais e a forma de
elaboração e operacionalização das avaliações de desempenho e dos planos de
desenvolvimento individuais. Porém, apresentam também pontos de incoerência,
como, por exemplo, não foram encontrados registros que indicassem ter havido a
identificação das competências organizacionais, de forma a possibilitar o
alinhamento do modelo com o planejamento estratégico da empresa e a
identificação das competências individuais dos empregados.
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O modelo indica nove competências individuais, sendo sete delas comuns a todos
os empregados e duas consideradas apenas para cargos de gestão. As
competências comuns a todos os empregados são: comprometimento com a
Prime, trabalho em equipe, saber agir, responsabilidade, foco no resultado,
comunicação e influência. As competências destinadas a empregados que
possuem nível de gestão são: visão estratégica e inspira e desenvolve pessoas. A
quantidade de competências individuais definidas pela empresa mostrou-se
adequada, porém as definições dessas competências se mostraram genéricas e
vagas, tendo como base comportamentos desejáveis e não as entregas
esperadas, o que dá margem a interpretações ambíguas em sua aplicação na
avaliação de desempenho e consequente remuneração.

Dessa forma, a ADI não é capaz de avaliar os empregados seguindo critérios de
diferenciação ou de graus de complexidade de entrega. Após a elaboração da
avaliação do empregado, é desenvolvido juntamente com o mesmo o PDI, o que
se mostrou coerente com a literatura, porém não se apurou a criação de banco de
competências que servisse para facilitar a identificação dos talentos e subsidiar a
elaboração do PDI.

Para o empregado participar da distribuição da remuneração ele deveria ter sido
submetido à avaliação de desempenho e ter no mínimo seis meses de
contratação. Com essas condições satisfeitas, os empregados receberiam o
pagamento da bonificação no mês de abril do ano seguinte, proporcionalmente à
nota obtida na avaliação de desempenho e desde que o índice do EBITDA
estipulado como meta pela empresa tivesse sido alcançado. Entretanto, essa
distribuição não chegou a acontecer, devido ao não atingimento da meta proposta
pela organização. Vale ressaltar que, no decorrer dos ciclos de 2012 e 2013, a
empresa alterou o EBITDA desejado, fazendo com que a meta se tornasse mais
desafiadora. Tal situação gerou desconfiança por parte dos empregados, que
podem ter enxergado o sistema apenas como um mecanismo de poder da
organização, no sentido de manipulação das metas para o não atingimento dos
resultados e, consequentemente, não distribuição da remuneração variável, além
do não reconhecimento do desempenho individual comprometer a motivação por
parte dos avaliados e o próprio sistema de remuneração.
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O segundo objetivo do trabalho foi identificar a percepção dos empregados sobre
a avaliação de desempenho adotada pela Prime. Os resultados encontrados
indicam neutralidade em relação à avaliação de desempenho. Os empregados
percebem que o processo de avaliação está estruturado com critérios definidos
pela empresa e que incentivam a realização de feedback da chefia com seus
subordinados. Porém, a avaliação não é percebida como sendo impessoal e
centrada apenas na entrega. Essa percepção está associada à não definição de
critérios de diferenciação de complexidade, baseados na entrega do empregado.
As competências baseadas em comportamentos, utilizando definições vagas, não
permitem a diferenciação entre funções de colaboradores e gestores. Foram
observados questionamentos quanto à postura impessoal do avaliador e ao
possível caráter de retaliação no momento da avaliação da chefia para com o
subordinado. Esse traço de impessoalidade pode ser associado à não definição
de critérios de diferenciação de complexidade, baseada na entrega do
empregado, às definições das competências com conceitos vagos e sem
diferenciação por funções, além, é claro, da subjetividade inerente ao processo de
avaliação de desempenho.

Tendo em vista o terceiro objetivo deste estudo, que foi identificar a percepção
dos empregados sobre a remuneração por competência adotada pela Prime, os
resultados encontrados indicaram que os empregados não percebem o processo
de forma positiva. Discordam da forma como o processo é conduzido pela
empresa e não consideram justa a remuneração variável ser condicionada ao
EBITDA. Os empregados criticam a vinculação de objetivos individuais aos
objetivos coletivos, uma vez que as metas não estão sob o controle do
empregado. Confirma-se o descrédito por parte dos empregados, pelo fato de que
os seus esforços individuais para atingimento das metas não são reconhecidos, o
que certamente dificulta a manutenção da motivação dos empregados em busca
dos resultados desejados.

O quarto objetivo do trabalho foi caracterizar a percepção dos empregados sobre
o grau de justiça, utilidade e objetividade (meritocracia) dos processos de
avaliação de desempenho e remuneração adotados pela Prime. Os resultados
encontrados revelam que os empregados não percebem a influência da
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meritocracia no modelo conduzido pela Prime. Para o fator avaliação de
desempenho, apesar dos resultados indicarem certa neutralidade do processo,
questões como imparcialidade e postura do avaliador voltam a ter destaque
negativo, o que talvez possa estar relacionado ao fator cultural das organizações
brasileiras. O processo de remuneração por competências é comprometido pela
não ocorrência da distribuição da recompensa mencionada anteriormente.

No quinto objetivo, que foi relacionar a percepção dos respondentes com seus
diferentes perfis, destaca-se a diferença significativa de percepção entre gestores
e demais colaboradores, provavelmente em virtude dos gestores adotarem papel
e postura de reprodutores das ideias da organização.

Finalmente, com os resultados deste estudo, pode-se concluir que, de maneira
geral, é negativa a percepção dos empregados da Prime Incorporações e
construções S/A., sob a ótica do mérito, a partir da implantação do modelo de
gestão por competências. Isso porque os critérios justiça e utilidade e objetividade
obtiveram médias de 2,66 e 2,64, respectivamente, revelando discordância do
fator mérito relacionado ao modelo de gestão por competência executado pela
empresa. Essa mesma tendência à discordância do critério mérito também pode
ser verificada para os fatores avaliação de desempenho e remuneração por
competência, quando analisadas suas médias gerais.

Em linhas gerais, os resultados deste estudo evidenciaram pontos de melhoria do
sistema de gestão por competências executado pela empresa alvo desta
pesquisa. Trata-se de pontos relevantes para a continuidade do modelo
executado pela empresa. Sugere-se, com base nisso, que a Prime primeiramente
defina as suas competências organizacionais para, a partir desse ponto, rever ou
readequar as suas competências individuais, o que também possibilitaria melhor
vinculação das competências requeridas pela empresa com o seu planejamento
estratégico. É necessária também a redefinição dos conceitos das competências
individuais de forma que o significado de cada competência se torne mais claro e
detalhado, sendo vinculado a entregas esperadas e não a comportamentos
desejáveis.
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No tocante ao processo de avaliação de desempenho, propõe-se que a empresa
avalie os empregados utilizando critérios de diferenciação para cada função ou
grupo de funções, fazendo uso dos conceitos de complexidade e grau de entrega
esperado para cada tipo de função. Paralelamente a essas ações, propõe-se
também uma avaliação que esteja distribuída entre diversas fontes de avaliadores
- uma avaliação do tipo 360o -, para que o foco deixe de ser a percepção punitiva,
que é comum em modelos de avaliação, e volte-se para o autodesenvolvimento
dos empregados, além de contribuir para reduzir o fator subjetividade. A criação
de um banco de competências também facilitará a identificação dos talentos e
fortalecerá a elaboração dos planos de desenvolvimentos individuais.

Em relação ao processo de remuneração por competência, recomenda-se que a
empresa adote critérios de recompensa baseados em metas individuais, não
associando o desempenho individual a metas que estão ligadas a desempenho
coletivo e/ou organizacional. O EBITDA reflete o desempenho financeiro da
organização, não sendo um índice que possa ser relacionado diretamente ao
desempenho resultante da aplicação das competências dos indivíduos. O
atingimento de metas individuais poderia ser um índice mais adequado. Sugerese também que a empresa não altere os índices propostos no decorrer do
processo ou que faça essa readequação em discussão com agentes envolvidos
de forma mais clara e transparente.

Outra reflexão a ser feita refere-se à mensuração do desempenho organizacional,
utilizando-se o EBTIDA. Tradicionalmente, as empresas mensuram seus
desempenhos predominantemente por meio de resultados financeiros, o que
privilegia os acionistas. Esses modelos, alicerçados em resultados financeiros,
são insatisfatórios, pois não contemplam outras partes interessadas. Além de
fornecerem pouca informação para o desempenho futuro, encorajam uma visão
de curto prazo, são orientados mais internamente do que externamente, têm
pouco foco em clientes e concorrentes, carecem de visão estratégica e
frequentemente inibem a inovação. Associar o desempenho organizacional
apenas a uma perspectiva financeira e, além disso, atrelá-lo à remuneração por
competências afastam-se da concepção da gestão por competências, cujo foco
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seria a mensuração do desempenho, como entregas realizadas pelo indivíduo
e/ou equipes, cujo resultado global contribui para o desempenho da organização.

A fim de buscar enfatizar diversas perspectivas do desempenho e não apenas
relacioná-las com indicadores financeiros, propõe-se que a empresa implante o
modelo Balanced Score Card (BSC) de Kaplan e Norton. O BSC propõe que as
empresas monitorem seu desempenho segundo quatro perspectivas: financeira,
clientes, processos internos e aprendizagem. A perspectiva financeira considera o
valor criado pela empresa, utilizando como medidas a rentabilidade, crescimento
e valor para o acionista. A perspectiva dos clientes aborda os mercados a que a
organização atende, tendo como medidas a satisfação, retenção e aquisição de
clientes e a participação de mercado. A perceptiva de processos internos referese à maneira como a empresa estrutura suas atividades para entregar produtos e
serviços, utilizando como medidas tempo de ciclo operacional, indicadores de
qualidade,

de flexibilidade,

entre

outros.

Finalmente,

a

perspectiva de

aprendizagem e crescimento sinaliza para a infraestrutura que a empresa deve
construir para gerar crescimento e melhoria a longo prazo, incluindo a
capacitação dos empregados, sistemas de informações de capacitações,
motivação, empoderamento e alinhamento.

Parte-se do pressuposto de que existe uma relação causal entre as perspectivas:
melhor capacitação de empregados e infraestrutura (aprendizado e crescimento),
que melhorará a eficiência em processos (processos internos), deixará os clientes
mais satisfeitos e com intenção de comprarem novamente (clientes) e,
consequentemente, a margem de lucro aumentará (finanças). Esse formato de
mensuração de desempenho aproxima-se mais do modelo de gestão por
competências, por evidenciar na perceptiva de aprendizado as competências
individuais como elementos-base para se atingir os resultados esperados nas
demais perspectivas. Dessa forma, competências individuais, satisfação dos
empregados e tecnologias são elementos-chave para se conseguir o nível
desejado na perceptiva dos processos internos, principalmente para os fatores
tempo de resposta e produtividade, que por sua vez irá interferir diretamente nos
fatores: satisfação do consumidor, intenção de recompra e participação no
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mercado da perspectiva clientes e finalmente na rentabilidade do negócio,
envolvendo assim vários stakeholders da organização.

Deve-se, ainda, levar em conta que a presente pesquisa apresenta suas
limitações. Uma delas é o fato de restringir-se a um estudo de caso, pois seus
resultados não podem ser generalizados para outras realidades. Sua contribuição
é para a generalização teórica, ao reforçar o papel da avaliação de desempenho e
da remuneração por competências, entendido como parte do processo contínuo
de gestão por competências, atrelado à meritocracia. É também enriquecido pela
discussão a partir da cultura brasileira, cujos traços podem comprometer as
práticas de avaliação e reconhecimento do desempenho.

Como perspectivas para novos estudos, sugere-se replicar a pesquisa em outras
regiões ou empresas, de modo a comparar os resultados e, com isso, ampliar o
conhecimento no tema de gestão por competências. Propõe-se também pesquisa
com ampliação da amostra, com inclusão de maior número de empregados, a fim
de confirmar (ou não) os principais pontos identificados e analisados por meio
deste estudo. Sugere-se também analisar a diferença na percepção entre
gestores e empregados de nível operacional. A partir deste estudo, pode-se
perceber a importância da remuneração por competência, porém se nota que a
sua execução é pouco funcional. Desta forma, propõe-se também a abertura de
uma

discussão

acerca

dos

modelos

atualmente

desenvolvidos

pelas

organizações, a fim de se repensar a sua operacionalização, tornando-os mais
práticos e viáveis.

Concluiu-se que este estudo contribuiu para o diagnóstico de implementação do
modelo de gestão por competências na Prime, a partir da percepção dos
empregados envolvidos no sistema quanto aos processos de avaliação e
remuneração

por

competências.

Extrai-se

como

aprendizado

melhor

entendimento sobre o modelo de gestão por competências, ressaltando-se que os
modelos de gestão de pessoas podem ser “importados” de outras organizações,
desde que recebam adaptações criativas, a fim de se adequarem-se aos valores
e cultura local. Adicionalmente, ter feedback dos envolvidos diretamente no
sistema é uma importante ferramenta para ações de correções ou remodelagem
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do modelo de gestão. Tal aprendizado proporcionado pela condução deste estudo
permitiu a reflexão acerca do modelo de gestão proposto pela organização
estudada, bem como em qualquer outra instituição que tenha objetivos similares
em gestão de pessoas.
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APÊNDICES

Apêndice A – Aderência do Projeto à Linha de Pesquisa
Núcleo de Estudos sobre Organizações e Gestão de Pessoas
Linha de Pesquisa: Desafios em Gestão de pessoas
Coordenação: Vera L. Cançado
Descrição: esta pesquisa visa a identificar e analisar os desafios enfrentados
pelas empresas brasileiras na gestão de pessoas frente à aceleração da
globalização. Para tal, abordam-se os diversos temas de gestão de pessoas sob
diferentes perspectivas teóricas. Com foco na perspectiva da objetividade
(paradigma positivistas ou funcionalista), pesquisa-se a gestão de pessoas (ou de
recursos humanos - GRH) como: − função empresarial, com temas ligados a: a)
funções operacionais, como recrutamento e seleção; treinamento e
desenvolvimento; avaliação de desempenho; recompensas, etc.); b) temas
ligados à gestão estratégica de pessoas; c) temas mais recentes, como
competências, capital humano, etc.; − função gerencial, com temas relacionados
à motivação, liderança, comunicação, qualidade de vida, mudança organizacional,
etc. Na perspectiva do paradigma interpretativista, abordam-se temas como a
subjetividade no trabalho, identidade, sofrimento e prazer no trabalho e poder nas
organizações. O tema mudança organizacional é destacado a partir de
discussões sobre a racionalidade/ irracionalidade, complexidade e paradoxos do
processo de transformação nas organizações. Para o desenvolvimento da
pesquisa empírica, serão realizados diversos estudos de caso e surveys, frutos de
dissertações de mestrado. Como metodologia, adota-se a triangulação de dados
quantitativos e qualitativos, bem como a de dados secundários e primários. Os
resultados esperados são: desenvolvimento de modelos de diagnóstico, modelos
de gestão de pessoas; metodologias para intervenção para mudança
organizacional.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: / Mestrado profissional: (20).
Produção acadêmica:
Baptista, K. S. (2013); Baptista, K. S. e Cançado, V. L. (2014); Cançado, V. L.,
Aguiar, S. e Ramalho, W. (1998); Chaves, N. M. D. (2012); Chaves, N. M. D. e
Cançado, V. L. (2013); Damasceno, Z. C. (2005); Ferreira, F. R. L. (2014);
Máximo, J. H. M. (2006); Quirino, R. F. (2008); Rosa, J. R. T. (2014).
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Apêndice B – Autorização para realização de pesquisa na Prime Incorporações e
Construções S/A.
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Apêndice C – Questionário para empregados da Prime Incorporações e
Construções S/A.

Percepção sobre o processo de Gestão por Competências - PRIME
Muito obrigado pela sua participação!
Este questionário é parte do trabalho de dissertação do Mestrado Profissional de
Administração da Fundação Pedro Leopoldo. Pretende investigar a percepção
dos empregados da Prime em relação ao processo de gestão por competência.
A sua contribuição é essencial. Você não deve identificar-se e suas respostas
serão tratadas de modo a garantir o sigilo dos dados, preservando tanto o
respondente quanto a empresa.
Obs. Não existem respostas certas ou erradas. Por favor, não deixe questões
sem responder.
Sua participação é muito importante!
Atenciosamente,
Rômulo N. Ribeiro Júnior
Seção 1 - Avaliação do processo de gestão por competência
Para cada afirmativa é apresentada uma escala que varia de 1 (discordo
totalmente) a 5 (concordo totalmente). Leia os itens listados e marque o ponto da
escala que melhor caracteriza a sua opinião, de modo que: quanto menor o
número selecionado, maior será a discordância; e quanto maior o número
selecionado, maior será a concordância.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

As pessoas percebem que o processo de avaliação acontece com
critérios claros e bem definidos.
O processo de avaliação de desempenho ficou mais objetivo a partir da
implantação da gestão por competências.
O processo de avaliação de desempenho tem caráter impessoal,
avaliando a entrega do profissional e não a pessoa.
O processo de avaliação de desempenho facilita a identificação dos
desempenhos que merecem ser reconhecidos e recompensados.
Os gestores avaliam o empregado seguindo os critérios definidos para
cada competência.
O processo avaliação de desempenho reduz as decisões arbitrárias em
gestão de pessoas
Os critérios da avaliação de desempenho são claros e bem definidos.
A avaliação de desempenho promove o desenvolvimento profissional
dos empregados.
Na avaliação de desempenho, aspectos relacionados à característica da
empresa, ambiente de trabalho e relacionamento interpessoal são
considerados fatores determinantes do desempenho.
A avaliação de desempenho gera um clima de tensão no ambiente de
trabalho.

2

3

4

5
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

A remuneração por competências proporciona a possibilidade de
crescimento profissional do empregado, pelos seus méritos.
A remuneração por competências traz vantagens para o empregado.
A remuneração por competências promove uma atualização constante
do empregado.
A remuneração por competências é um dos fatores para aumentar o
nível de motivação dos empregados na Prime.
A remuneração por competências dificulta o relacionamento entre os
empregados e entre equipes.
A remuneração por competências estimula os empregados a
desenvolverem suas competências.
A remuneração por competências possibilita a disseminação das
estratégias da Prime, gerando melhoria de performance.
A remuneração por competência promove sistemas de recompensa
salarial mais justos e coerentes com as competências desenvolvidas
pelos empregados.
A remuneração por competências funciona como um instrumento indutor
de comportamento na organização.
A remuneração por competência ajuda a Prime a obter melhores
resultados.

Seção 2 - Perfil do respondente
Sexo *
Masculino
Feminino
Idade *
18 a 25 anos
26 a 34 anos
35 a 42 anos
Acima de 42 anos
Casado (a) *
Sim
Não
Quantidade de filhos (as) *
0
1
2
3
Acima de 3
Escolaridade *
Formação completa ou incompleta
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Graduação
Pós-Graduação
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Regional de atuação *
Belo Horizonte
Goiânia
Brasília
Cuiabá
Campo Grande
Nível do Cargo: *
Auxiliar
Assistente
Analista
Gestor
Há quanto tempo trabalha na PRIME: *
Menos que 1 ano.
1 a 2 anos
2 a 3 anos
Acima de 3 anos
Há quanto tempo exerce as funções do cargo atual: *
Menos de 1 ano.
1 a 2 anos
2 a 3 anos
Acima de 3 anos
Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para seus comentários, críticas e
sugestões adicionais sobre o sistema de gestão por competências da PRIME.
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Apêndice D
Matriz Anti-imagem
Anti-image Matrices
Anti-image
Correlation

12

13

14

15

16

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

12

,843

-,500

-,101

,191

-,093

-,048

-,007

,035

,072

-,084

-,243

-,119

,088

-,121

,002

,128

-,020

13

-,500

,783

-,046

-,060

,036

-,242

,058

-,274

,088

-,138

,192

,082

-,031

,190

,041

-,223

,084

14

-,101

-,046

,932

-,259

-,202

-,270

-,083

-,073

,092

,088

-,062

,004

-,099

-,149

-,020

,042

,099

15

,191

-,060

-,259

,894

-,218

-,193

-,080

,011

,017

,036

-,029

-,041

,095

,124

-,111

,028

-,138

16

-,093

,036

-,202

-,218

,953

-,133

-,172

-,033

-,094

-,036

,105

,025

,072

-,033

-,101

-,023

-,088

18

-,048

-,242

-,270

-,193

-,133

,878

-,218

,307

-,288

-,078

-,173

-,080

-,172

-,024

,187

-,016

,093

20

-,007

,058

-,083

-,080

-,172

-,218

,875

-,217

,170

,049

,139

,003

,171

-,011

-,136

-,001

-,099

21

,035

-,274

-,073

,011

-,033

,307

-,217

,888

-,341

-,163

-,341

,019

-,140

,038

,039

,045

-,117

22

,072

,088

,092

,017

-,094

-,288

,170

-,341

,925

-,023

-,018

-,071

-,163

-,108

-,248

-,116

,148

23

-,084

-,138

,088

,036

-,036

-,078

,049

-,163

-,023

,960

-,228

-,121

,058

-,040

-,100

,019

-,064

24

-,243

,192

-,062

-,029

,105

-,173

,139

-,341

-,018

-,228

,913

-,013

,133

,068

-,191

-,142

-,022

25

-,119

,082

,004

-,041

,025

-,080

,003

,019

-,071

-,121

-,013

,962

-,206

-,044

,044

-,062

,011

26

,088

-,031

-,099

,095

,072

-,172

,171

-,140

-,163

,058

,133

-,206

,891

-,139

,117

-,042

-,388

27

-,121

,190

-,149

,124

-,033

-,024

-,011

,038

-,108

-,040

,068

-,044

-,139

,919

-,375

-,425

,017

28

,002

,041

-,020

-,111

-,101

,187

-,136

,039

-,248

-,100

-,191

,044

,117

-,375

,930

-,185

-,077

29

,128

-,223

,042

,028

-,023

-,016

-,001

,045

-,116

,019

-,142

-,062

-,042

-,425

-,185

,927

-,313

30

-,020

,084

,099

-,138

-,088

,093

-,099

-,117

,148

-,064

-,022

,011

-,388

,017

-,077

-,313

,913
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Apêndice E - Comunalidade

Comunalidade
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fonte: dados de pesquisa.

Initial
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Extraction
,430
,464
,675
,476
,626
,679
,397
,587
,736
,531
,603
,384
,551
,783
,751
,816
,620
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Anexos

Anexo A – Questionário Pesquisa Almeida (2007)
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Anexo B – Formulário de Avaliação de Desempenho do Gestor

Colaborador: Nome do Gestor
Data da Admissão: Inserir data.
Cargo do Colaborador:
Cargo do Gestor
Área: Área do Gestor
Nome do Gestor Imediato: Nome completo do gestor.
Cargo: Cargo do gestor.
Regional:
Nome da Obra: Clique aqui para digitar o nome da obra.
(OS CAMPOS ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDOS APÓS O TÉRMINO DA AVALIAÇÃO, FAVOR REALIZAR O
CÁLCULO)
Nota da Avaliação:

Conceito:
ESCALA GRÁFICA:

1. COMPROMETIMENTO
É comprometido com o trabalho e está alinhado aos objetivos da organização. Busca
informações para contribuir para os resultados.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.
2.

TRABALHO EM EQUIPE
Compromete-se com os objetivos dos outros, tem visão do negócio e entende o impacto de
suas atividades nos demais setores da empresa.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.

3. SABE AGIR
Sabe o que fazer e por que fazer. Apresenta maturidade profissional, tem iniciativa e
representa a empresa de forma séria e ética.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.
4.

RESPONSABILIDADE
É responsável, assume riscos e as consequências de suas ações.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.

5.

FOCO NO RESULTADO
Atinge as metas estabelecidas em conjunto com sua área, entregando resultados
consistentes.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.

6.

COMUNICAÇÃO
Transmite suas ideias de modo claro, objetivo e coerente. Zela pelo entendimento dos outros.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.
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7.

INFLUÊNCIA
Influencia as pessoas pelo seu conhecimento e pela sua facilidade de expor suas ideias.
Conquista o apoio das pessoas para viabilizar melhores resultados.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.

8. VISÃO ESTRATÉGICA
Conhece e entende os objetivos estratégicos da organização e investe seus esforços para
alcançá-los a partir do incentivo à equipe em busca dos resultados.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.
9. INSPIRA E DESENVOLVE PESSOAS
Tem foco no desenvolvimento das pessoas e no seu desempenho. Identifica oportunidade de
melhorias e fornece feedbacks, delega e gerencia conflitos.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.
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Anexo C – Formulário de Avaliação de Desempenho do Colaborador
Data da
admissão.

Colaborador:

Admissão:

Data

de

Área: Clique aqui para digitar área
do colaborador.
Nome do Gestor Imediato: Nome completo do gestor. Cargo: Cargo do gestor.
Regional:
Nome da Obra: Clique aqui para digitar o nome da obra.
(OS CAMPOS ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDOS APÓS O TÉRMINO DA AVALIAÇÃO, FAVOR REALIZAR
O CÁLCULO)
Cargo do Colaborador:

Nota da Avaliação:

Cargo do Colaborador

Conceito:

ESCALA GRÁFICA:

1. COMPROMETIMENTO
É comprometido com o trabalho e está alinhado aos objetivos da organização. Busca
informações para contribuir para os resultados.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.
2.

TRABALHO EM EQUIPE
Compromete-se com os objetivos dos outros, tem visão do negócio e entende o impacto de
suas atividades nos demais setores da empresa.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.

3.

SABE AGIR
Sabe o que fazer e por que fazer. Apresenta maturidade profissional, tem iniciativa e
representa a empresa de forma séria e ética.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.

4. RESPONSABILIDADE
É responsável, assume riscos e as consequências de suas ações.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.
5. FOCO NO RESULTADO
Atinge as metas estabelecidas em conjunto com sua área, entregando resultados
consistentes.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.
6.

COMUNICAÇÃO
Transmite suas ideias de modo claro, objetivo e coerente. Zela pelo entendimento dos outros.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.
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7.

INFLUÊNCIA
Influencia as pessoas pelo seu conhecimento e pela sua facilidade de expor suas ideias.
Conquista o apoio das pessoas para viabilizar melhores resultados.
Nota: escolher uma nota.
Comentários: comente sua nota.

