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Resumo
O objetivo desta dissertação foi analisar como os gestores vêm atuando nos
processos de gestão do desempenho implantado na unidade de negócio de
Transportes Ferroviários da General Electric (GE), na percepção dos próprios
gestores e subordinados. Gestão de desempenho é entendida como um processo
contínuo e desenvolvido no cotidiano do trabalho, para identificar, medir e desenvolver
a performance de pessoas e equipes, visando o seu alinhamento aos objetivos
estratégicos da organização. Dada essa responsabilidade de alinhamento, os
gestores são peças fundamentais no desenvolvimento de pessoas e organizações.
Para atingir o objetivo, foi realizado estudo de caso descritivo de caráter qualitativo. A
unidade de observação foi a filial da General Electric, divisão do Negócio de
Transportes, situada em Contagem, Minas Gerais. Essa unidade foi pioneira na
recente mudança no processo de gestão de desempenho da empresa, ajudando
também a elaborar o papel esperado de seus gestores. A coleta de dados foi realizada
por meio de análise documental, de observação participante e de entrevistas com dois
gestores e seus respectivos subordinados. O gestor A foi selecionado por demonstrar
mais fortemente os comportamentos esperados pela GE; e o gestor B, por não os
demonstrar explicitamente. Os resultados indicaram que o novo modelo de gestão de
desempenho, denominado desenvolvimento da performance, vem levando a
mudanças no comportamento dos gestores, incentivando a relação com o time, a
atuação como coaches, a motivação e o feedback. O modelo proposto traz uma
alteração em relação ao anterior, no sentido de que o planejamento e acordo das
metas, o acompanhamento da execução da performance, bem como o feedback sobre
essa performance acontecem constantemente, durante todo o ciclo, sem etapas
definidas. Os resultados deste estudo revelaram que o modelo de desenvolvimento
da performance proposto pela GE é aderente à teoria, destacando-se o entendimento
da gestão da performance como um processo fluido, sem etapas ou ações que
aconteçam em períodos predeterminados, bem como o papel de coach do gestor
nesse processo. Este estudo possibilitou o diagnóstico que permitirá o aprimoramento
do processo de desenvolvimento da performance, implantado pela GE.
Palavras-chave: Gestão de Performance. Desenvolvimento de Performance. Papel
dos gestores.

Abstract
The objective of this dissertation was to analyze how managers have been acting in
the processes of performance management, implemented in the General Electric / GE
Railroad business unit, in the perception of the managers and subordinates
themselves. Performance Management is understood as a continuous process and
developed in the daily work, of identifying, measuring and developing the performance
of people and teams, aiming at their alignment with the strategic objectives of the
organization. Given this responsibility of alignment, managers are key players in the
development of people and organizations. To reach the objective, a qualitative
descriptive case study was carried out. The observation unit was the subsidiary of
General Electric, division of the Transportation Business, located in Contagem, Minas
Gerais. This unit pioneered the recent change in the company's performance
management process, helping also to shape the expected role of its managers. Data
collection was done through documentary analysis, participant observation and
interviews with two managers and their respective subordinates. Manager A was
selected because it demonstrated more strongly the behaviors expected by GE; and
manager B, for not explicitly demonstrating them. The results indicated that the new
performance management model, called Performance Development, has led to
changes in the behavior of managers, encouraging the relationship with the team,
acting as coaches, motivation and feedback. The proposed model brings a change
from the previous one, in the sense that the planning and agreement of the goals, the
monitoring of the performance execution, as well as the feedback on this performance,
happen constantly, throughout the cycle, without defined stages. The results of this
study indicate that the Performance Development model, proposed by GE, is adherent
to the theory, emphasizing the understanding of performance management as a fluid
process, without steps or actions that occur in predetermined periods, as well as the
manager's role in this process. This study enabled a diagnosis, which will allow the
improvement of the Performance Development process implemented by GE.

Keywords: Performance management. Performance development. Role of managers.
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1

Introdução

Com a globalização e a escalada da competitividade, as empresas tiveram que
rever suas estruturas, processos e formas de gestão e de trabalho. Entender o
desempenho dos empregados passou a ser essencial, uma vez que a maneira
como eles atuam pode alterar o resultado da empresa. Nesse contexto, nas últimas
décadas, surgiu a gestão de desempenho (GD), que ganha caráter mais
estratégico, fornecendo informações importantes para os sistemas atração e
retenção de talentos, carreira e sucessão, recompensa, desenvolvimento de
pessoas e competências (Pontes, 2014).

Nos estudos sobre o tema, grande ênfase tem sido dada à avaliação de
desempenho (AV) (Coelho, 2011; Cruz, 2008). Por exemplo, Pontes (2014) não faz
clara distinção entre os termos GD e AV, tratando-os como equivalentes e citando
o termo avaliação de desempenho para falar da metodologia ou de todo o processo.
Entende que AD é um processo que tem como objetivo aprimorar o desempenho,
desenvolvendo pessoas e empresas por meio de um contínuo contrato com os
empregados, relativo ao que se espera deles, acompanhando-os, corrigindo rumos
e avaliando os resultados alcançados (Pontes, 2014).

Já para Brandão e Guimarães (2001), a GD constitui uma evolução da avaliação
de desempenho (AD), que é considerada uma de suas etapas. É um processo mais
amplo, que traz a revisão das estratégias do negócio e da política de recursos
humanos, visando contribuir para a perenização da organização. Os autores
analisam ainda as diferenças e semelhanças entre os conceitos de GD e gestão de
competências, concluindo que também os dois construtos são muito similares, com
processos de planejamento, acompanhamento e avaliação parecidos. Consideram
que são construtos complementares, o que levaria, inclusive, ao termo gestão de
desempenho por competências (Brandão & Guimarães, 2001). Ferreira (2014)
destaca não haver consenso sobre a denominação do processo, sendo encontrado
na literatura com semelhantes descrições os termos: gestão por desempenho;
gestão do desempenho por competências; gestão de competências e gestão por
competências.
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Resgatando a história, Marras, Lima e Tose (2012) relatam que o processo de
avaliação do desempenho não é novo ou recente. Em 1842, o Congresso
Americano aprovou uma lei que instituía a avaliação das atividades dos
funcionários públicos. A abordagem da Administração Científica contribuiu para o
tema ao trazer a medição por produtividade e tempo e ao estabelecer métricas para
o controle e disciplina do trabalho (Brandão & Guimarães, 2001). Durante o século
XX, a partir da influência das ciências sociais, considerou-se o trabalhador em um
âmbito organizacional e social maior, sendo necessário estimulá-lo a adotar e
reforçar determinadas atitudes, com participação mais ativa no processo de
produção. A General Motors, em 1918, criou um sistema de avaliação para seus
executivos, já calcado nas abordagens da Escola de Relações Humanas em
contraposição à visão tecnicista e mecânica da relação de produtividade e trabalho
(Marras et al., 2012).

Nas décadas de 1950 a 1970, as técnicas de avaliação continuaram sendo
aperfeiçoadas com os modelos norte-americanos, respondendo à importância da
superior

qualificação

do

trabalhador

e

envolvendo-o

no

processo

no

estabelecimento de metas. Ainda na década de 1950, Peter Drucker popularizou a
Administração por Objetivos (APO), que consistia em estabelecer metas e medir
seu alcance. Nas décadas seguintes, vigoraram as abordagens comportamental e
contingencial e a partir da década de 2000 a gestão por competência destacou-se,
influenciando fortemente as avaliações e a gestão do desempenho (Pontes, 2014).

Apesar da evolução das ferramentas e do processo, na medida em que a AD foca
a avaliação do trabalho que o empregado executa, comparativamente aos objetivos
e metas organizacionais (Brandão & Guimarães, 2001), podem ser destacadas
falhas e a necessidade de se repensar o estímulo dado ao desempenho das
pessoas nas organizações. Senge (2014, p. 20), citando estudos de Deming (1990),
ainda na década de 1990, sobre a qualidade total, destacou:

Nosso sistema predominante de administração destruiu as pessoas. Elas
nascem com uma motivação intrínseca, autorrespeito, dignidade,
curiosidade em aprender, alegria na aprendizagem. As forças da destruição
começam quando somos crianças – um prêmio pela melhor roupa de
Halloween, notas na escola, estrelinhas douradas – e assim por diante até a
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universidade. No trabalho, as pessoas, as equipes e as divisões são
ranqueadas, com recompensas para os melhores e punição para os piores.
A administração por objetivos, quotas, pagamento de incentivos, planos de
negócios, se colocados separadamente, para cada divisão, geram perdas
ainda maiores, desconhecidas e que nem nos é possível calcular.
Para repensar as organizações atuais, há a necessidade de se criar colaboração e
aprendizagem em ambientes cada vez maiores e mais complexos, com menos
apego às tradicionais hierarquias. As empresas precisam ter flexibilidade para
adaptar-se às mudanças constantes e para favorecer o desempenho das pessoas,
de forma tanto a agregar valor para as organizações como para os próprios
indivíduos (Senge, 2014).

Nesse sentido, visando auxiliar os gestores a estimularem os empregados a
comportamentos e condutas mais alinhadas com os interesses organizacionais, as
práticas de AD evoluem para a GD (Brandão & Guimarães, 2001). A gestão do
desempenho não deve ser entendida como uma ferramenta gerencial, mas sim
como um processo diretamente relacionado às políticas e práticas de gestão de
pessoas nas organizações e que inclui atividades desenvolvidas pelos gestores de
definição de metas e objetivos, coaching e feedback, altamente dependentes da
relação gestor/empregado (Cruz, 2008).

O processo de GD, baseado nessa relação entre gestor e empregado, inicia-se com
a negociação dos objetivos a serem alcançados e se fortalece, evoluindo para o
estabelecimento de uma mentoração e/ou coaching (Coelho, 2011). É no
acompanhamento e direcionamento das tarefas, realizado diariamente, que essa
relação se constitui, sendo fundamental para a gestão do desempenho (O´Leary &
Pulakos, 2011). É responsabilidade do gestor prover os empregados com os
recursos necessários à execução de suas metas (Pontes, 2014). Como coach, o
gestor tem a responsabilidade de treinar, ensinar, orientar e motivar seu time,
utilizando o feedback sobre o desempenho como ferramenta (Marras et al., 2012).
Entretanto, estudo de Moreira (2011) salienta as grandes dificuldades para a
execução do feedback, destacando que: 75% dos respondentes afirmaram que o
subordinado não concorda com a avaliação; 20% indicaram falta de preparo para
a realização da reunião de feedback; e 5% mencionaram a imagem negativa do
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feedback, diminuindo a disposição de gestor e subordinado para realizá-lo. Como
afirmam Marras et al. (2012), nem sempre os gestores possuem a competência
para atuar como coach e dar feedback aos seus liderados. Se a relação não se
estabelece da maneira correta, a partir da relação de confiança entre empregado e
gestor, quebra-se o processo, prejudicando os resultados organizacionais.

O gestor, nos primórdios da avaliação de desempenho, era o único responsável
pela avaliação do empregado. Com a evolução do processo e entendendo o
objetivo maior de desenvolvimento das pessoas como fator de desenvolvimento
também das organizações, o gestor passou a exercer papel mais estratégico: de
contribuir para o sucesso da organização por meio do desempenho das pessoas
(Marras et al., 2012). Apesar das dificuldades, muitas empresas têm passado por
um processo de revisão de seus processos, ouvindo o feedback de seus
empregados, apostando em conversas mais profundas e constantes, reavaliando o
momento da avaliação do final do ano (Rock, Davis, & Jones, 2014).

Rock et al. (2014) ressaltam ainda que os sistemas de avaliação de desempenho
implicam rotulação dos empregados, por meio de notas. Em termos da resposta
neural (respostas a um determinado estímulo), os empregados podem assumir a
avaliação como se fosse sua própria definição. Ou seja, se em determinado ano
um empregado foi avaliado com a nota três em uma escala de cinco pontos, ele
passa a se perceber como uma pessoa mediana. E assim também serão suas
oportunidades e potencialidades. E, mesmo que o sistema tenha sido desenhado
para ter o máximo de objetividade, com etapas de acordo de metas, feedbacks e
comparação de resultados, etc., os gestores, com o tempo, tendem a concentrar
suas avaliações nas faixas medianas (Rock et al., 2014).

Portanto, entendendo a GD como um processo pelo qual o gestor realiza o
acompanhamento e a orientação constante de sua equipe, baseado na relação de
confiança entre gestor e empregado, bem como os problemas e dificuldades desse
processo, delineia-se a questão norteadora desta dissertação: como o gestores
vêm atuando nos processos de gestão do desempenho nas empresas?
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A realidade que a General Electric (GE) vem vivenciando desde 2014, a partir da
mudança no processo de gestão de desempenho - focado na expressiva
participação dos gestores na gestão do desempenho dos seus subordinados e
equipes - propicia elementos interessantes para subsidiar essa análise. A GE
possui um sistema de gestão de performance (GP) desse 1976, que vem passando
por adaptações e inclusão de novas ferramentas, como o Nine block, a curva
forçada, etc. Em 2014, a companhia iniciou a implantação de um novo modelo de
GP e, no final de 2016, todas as suas filiais já o tinham adotado. Esse novo modelo
abandona o clássico cronograma: estabelecimento de metas, revisão do meio do
ano e feedback final. Agora, os gestores são estimulados a manter constante
diálogo com sua equipe sobre desempenho e carreira (Scherer, 2015). Essa nova
abordagem encoraja o gestor a atuar mais próximo da sua equipe, em encontros
mais frequentes, com discussões baseadas em acontecimentos recentes que
possam contribuir para o desenvolvimento das pessoas, equipes e resultados,
enriquecendo esses momentos com o olhar para o futuro (Baldassarre & Finken,
2015). O modelo visa simplificar e desburocratizar o processo de gestão de
desempenho. Nesse processo, destaca-se o papel do gestor, que está sendo
preparado para lidar com as pessoas e desenvolvê-las, atuando como coaches com
foco no futuro (Ewenstein, Hancock, & Komm, 2016; Ninsen, 2015).

A unidade de negócio da GE, no do seu segmento de transportes, em Contagem,
Minas Gerais, foi uma das primeiras a implantar o novo modelo, no final do ano de
2014. A análise do comportamento dos gestores dessa unidade na gestão do
desempenho de suas equipes poderá permitir inferências sobre o próprio modelo,
bem como a necessidade adaptações e melhor direcionamento.

Assim, esta dissertação tem como objetivo geral analisar como os gestores vêm
atuando nos processos de gestão do desempenho na unidade de negócio de
Transportes Ferroviários da General Electric (GE), na percepção dos próprios
gestores e subordinados.

Estabelecem-se como objetivos específicos:

a) Caracterizar o novo modelo de gestão de desempenho da GE.

19

b) Analisar os comportamentos esperados dos gestores pelo novo modelo de
gestão de desempenho da GE.
c) Analisar os comportamentos efetivos dos gestores, após a implantação do
novo modelo de gestão de desempenho da GE.

Para atingir tais objetivos, foi realizado estudo de caso, descritivo, de caráter
qualitativo, na unidade do negócio de Transportes Ferroviários da General Electric,
situada em Contagem. A coleta de dados foi realizada por meio de análises de
documentos internos e de entrevistas semiestruturadas com dois gestores e seus
respectivos subordinados. O gestor A foi selecionado por demonstrar mais
fortemente os comportamentos esperados pela GE; e o gestor B, por não os
demonstrar explicitamente. Os dados foram analisados por meio da técnica de
análise de conteúdo.

A discussão sobre gestão de performance para a academia é importante, pois,
conforme Coelho (2011), apesar da literatura acadêmica vir crescendo, o foco maior
ainda é na avaliação do desempenho, que constitui uma das etapas do processo.
Pesquisa realizada por DeNisi & Murphy (2017), visando identificar as publicações
sobre o tema nos últimos 100 anos no Journal of Applied Psychology (JAP),
identificou que foram publicados 213 artigos relacionados ao tema, de 1970 a 2011.
Os tópicos mais comuns, por ordem de frequência, encontrados nesses artigos
foram: escalas de avaliação; treinamentos; reações à avaliação; propósito da
avaliação; fonte de pontuação e processo cognitivo.

Em pesquisa realizada no site da Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL)
- que é um repositório de artigos científicos brasileiros -, foram identificados apenas
quatro artigos nos últimos 10 anos utilizando a palavra-chave gestão de
desempenho. Quando se utilizou a palavra-chave avaliação de desempenho, o
retorno foi de 154 artigos, sendo grande parte relacionada à avaliação de
desempenho da organização e não de pessoas.

Apesar da importância e antiguidade do tema, estudo da Corporate Executive
Board (CEB), citado em Rock et al. (2014), revelou que 95% dos gerentes estão
insatisfeitos com seus sistemas de gestão de desempenho e 90% dos executivos
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de recursos humanos (RH) não acreditam nas informações fornecidas, não tendo
confiança no sistema.

Portanto, esta pesquisa poderá contribuir para o conhecimento teórico sobre o tema
e a percepção de gestores e usuários da GD sobre a eficácia, confiabilidade e
satisfação com o sistema de gestão do desempenho da empresa pesquisada. Para
a empresa GE, o estudo poderá mapear a mudança do sistema em andamento,
permitindo analisar sua adequação e/ou trazer informações para correções que se
façam necessárias.

Para a autora do trabalho, que é profissional da área de recursos humanos da GE,
este estudo poderá trazer mais compreensão sobre o tema, tanto na perspectiva
teórica quanto prática, possibilitando diagnóstico e reflexão crítica sobre o processo
em curso na empresa.

Dessa forma, esta pesquisa atende aos objetivos de um mestrado profissional em
Administração. E está inserida no projeto de pesquisa desafios em gestão de
pessoas, coordenada pela Professora Orientadora Vera L. Cançado, no Mestrado
Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo (Apêndice A).

Este estudo está estruturado em cinco capítulos, iniciando-se por esta introdução
que aborda a contextualização, problema, objetivo e justificativa. O capítulo 2 trata
do referencial teórico, aprofundando o conceito de desempenho, gestão do
desempenho e o papel do gestor no processo. A metodologia de pesquisa será
detalhada no capítulo 3, com a caracterização da pesquisa, quadro de referência,
unidade de análise e de observação e técnicas de coleta e análise de dados. O
capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa e discussão, trazendo: a descrição
dos modelos de gestão de desempenho da GE (atual e anterior); o papel do gestor
no atual modelo; os resultados das entrevistas, análise comportamental e
observação participante. Por fim, o capítulo apresenta as considerações finais.
Seguem-se as referências e os apêndices.

21

2

Referencial Teórico

Este capítulo apresenta três seções: a primeira faz a conceituação de gestão do
desempenho, o que é e como é abordado pelas organizações; a segunda, uma
descrição dos modelos de GD e sua evolução; e a terceira discute o papel do gestor
na gestão de desempenho de seus empregados.

2.1

Conceituando gestão de desempenho

Mudanças para melhorar os resultados organizacionais, bem como processos e
tecnologias, passam pelo desempenho humano. Observar a contribuição do
empregado para a organização, por meio de seu desempenho, permite melhor
orientá-lo e recompensá-lo por suas entregas, que podem impactar o resultado da
organização (Pontes, 2014).

O desempenho é a manifestação da contribuição efetiva de um indivíduo a uma
organização, manifesto por um resultado observável. É resultado da aplicação de
esforço físico e mental em alguma tarefa, sendo necessária a observação de
comportamentos, de seus resultados e de fatores de competência para sua
compreensão (Cruz, 2008). Refere-se ao comportamento manifestado pelo
indivíduo no exercício de suas responsabilidades (Luecke, 2006) e atribuições
(Grote, 2003; Starbuck, 2005).

Desempenho pode ser entendido como a competência em ação. De forma
genérica, é possível saber se uma pessoa é capaz de realizar um trabalho por meio
das competências que apresenta. A competência só se realiza quando os
resultados são alcançados e estes são, na verdade, a representação da
competência do indivíduo. Ao expressar suas competências por meio do
desempenho alcançado, o indivíduo agrega valor também a si, em uma espécie de
espiral de desenvolvimento (Brandão & Guimarães, 2001; Dutra, 2001).

Entretanto, não só o resultado alcançado é alvo de avaliação de desempenho, mas
também o comportamento do indivíduo para atingir aquele resultado (Brandão &
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Guimarães, 2001). Assim, desempenho deve ser avaliado não somente pelo
alcance do resultado, mas também pela sustentabilidade de tal resultado,
embasado por valores éticos e pelos princípios organizacionais (Ferreira, 2014).

Existem diferentes maneiras de se avaliar o desempenho, mas no cenário de
constantes mudanças e diante da necessidade das organizações se diferenciarem
por meio de suas entregas, a GD aparece como uma alternativa às técnicas de
avaliação de desempenho. Armstrong (2006) sugere as principais diferenças entre
a avaliação de desempenho e a GD, conforme a Tabela 1:

Tabela 1
Comparação entre avaliação de desempenho e a gestão de desempenho
Avaliação de Desempenho

Gestão de Desempenho

Avaliação de cima para baixo
Processo conjunto por meio do diálogo
Reunião anual de avaliação
Revisões contínuas com uma ou mais revisões formais
Uso de notas, pontuações
As notas são menos comuns
Sistema rígido
Processo flexível
Foco em objetivos quantificáveis
Foco em valores e comportamentos como nos objetivos
Geralmente relacionado a pagamento Menos provável de ser relacionado a pagamento
Burocrático – relatórios complexos
Mínima documentação
Pertencente ao departamento de RH Pertencente aos gerentes de linha
Fonte: Armstrong, M. (2006). performance Management key strategy and practical guidelines.
London: Kogan Page (p. 10) - (traduzido pela autora da dissertação)

Na avaliação de desempenho, observa-se a necessidade de comprovação objetiva
do desempenho passado do empregado, com o objetivo de remuneração e de
documentação do seu histórico para o Departamento de Recursos Humanos. É um
evento isolado, visto como pertencente a esse departamento. Já a GD é tratada
como um processo que não tem necessariamente o compromisso de gerar outros
resultados que não seja a melhoria do desempenho. É um processo contínuo,
construído entre empregado e seu gestor. É menos burocrático e foca não somente
resultados, mas também a contribuição aos valores da organização (Armstrong,
2006).

Entretanto, essa diferença nem sempre é clara na literatura. Pontes (2014), por
exemplo, não propõe distinção entre os termos, utilizando a nomenclatura avaliação
de desempenho para indicar todo o processo, ainda que ressaltando distinção entre
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os métodos clássicos e contemporâneos, que mostram ênfases diferentes entre
avaliação e processo. Essa diferença é apresentada na Figura 1:

Métodos Clássicos

Ênfase da
Avaliação:
Passado

Pesquisa de
Campo
Incidentes críticos
Frases Descritivas
Escala gráfica
Escolha Forçada
Comparação
Binária
Atribuição de
Graus

Ênfase da
Avaliação: Futuro

Métodos Contemporâneos

Ênfase da
Avaliação: Passado
e Futuro

Ênfase da
Avaliação: Futuro

Competências

Acompanhamento
e Avaliação de
Resultados

Avaliação por
objetivos
Avaliação de
Atividades

Figura 1
Classificação dos métodos de avaliação de desempenho.
Fonte: Pontes, B. R. (2014). Avaliação de desempenho: métodos clássicos e contemporâneos,
avaliação por objetivos, competências e equipes (12. ed., p. 46). São Paulo: LTr.

Os métodos clássicos e contemporâneos são divididos pelo foco de sua avaliação:
passado e futuro. Entre os métodos clássicos com ênfase no passado são
destacadas as técnicas de avaliação, como pesquisa de campo, incidentes críticos
e outros. Quando a ênfase é no futuro, a avaliação pode ser feita por atividades,
comparando-se o realizado e o esperado, ou por objetivos, que têm alinhamento
com os objetivos da organização; foca-se o objetivo a ser alcançado, ainda que por
meio de atividades preestabelecidas. Já os métodos contemporâneos não
enfatizam somente o passado. No caso do método por competências, a avaliação
sobre as competências adquiridas ou não tem o passado como base para a
construção do plano para o futuro. O acompanhamento e a avaliação de resultados
trazem o conceito de fluidez do processo, que deve ser contínuo com o intuito de
acertar o passo à medida que se caminha, visando ao atingimento da meta
estipulada. Aqui, preocupa-se com o comportamento e com os resultados obtidos

24

no trabalho, não se tratando de avaliação de potencial ou de cargo, aproximandose do conceito de gestão de desempenho (Pontes, 2014).

A GD estabelece uma ponte entre o que é necessário para se alcançar o resultado
desejado pela organização e o seu desempenho atual, interligada aos outros
processos de RH, como atração e retenção, remuneração, desenvolvimento,
recompensas e demais funções (Brandão & Guimarães, 2001). É um processo tido
como fundamental, pela sua capacidade de identificar os talentos responsáveis por
levar uma organização adiante, contribuindo para sua sustentabilidade (Aguinis,
Harry & Gottfredson, 2011; Pontes, 2014).

A GD tem deixado de ser vista como uma prática punitiva e de rotulação de
pessoas, para se tornar uma ferramenta de análise das necessidades de
desenvolvimento das pessoas e das organizações, ao comparar resultados e
objetivos esperados e alcançados. Entretanto, mais do que uma ferramenta para
comparação de resultados desejados versus alcançados, é importante que se
tenha acompanhamento cotidiano e diário que permita corrigir os desvios. É um
processo contínuo de revisão de metas e objetivos, observação de performance e
constantes feedbacks. Esse acordo de expectativas ajuda a melhorar o
desempenho de empresas, equipes e pessoas, focado no desempenho futuro
(Aguinis et al., 2011).

Um sistema de gestão de desempenho colaborativo, que seja capaz de fornecer
feedbacks, opções de desenvolvimento e encorajamento contribui mais
eficazmente para o resultado da empresa (Cruz, 2008). Não somente o
desempenho alcançado deve ser considerado no processo, mas também a forma
como é atingido. Para isso, os valores da organização e expectativas de
comportamentos acertados devem permear o processo, sendo necessária a
adequação do modelo à cultura da organização (Aguinis et al., 2011).

É possível entender a GD como um processo que visa a estratégias maiores dentro
de uma organização e que pode ajudá-la na garantia de sua sustentabilidade
(Brandão & Guimarães, 2001). É essencial que empregado e gestor saibam o que
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se espera deles e quais benefícios terão no processo de gestão de desempenho,
conforme destacado por Aguinis et al. (2011):

a) Para os empregados
− autoestima aumentada;
− melhor entendimento de comportamentos e resultados esperados para
suas posições;
− identificação de formas para maximizar suas forças e minimizar suas
deficiências.
b) Para os gestores
– desenvolver uma equipe de trabalho com mais motivação para atuar;
– obter boas ideias de seus empregados;
– fazer seus empregados serem mais competentes;
– apreciar melhor e no tempo adequado;
– diferenciar performances boas de performances ruins;
– comunicar de forma mais clara sobre as performances dos empregados.
c) Para as organizações
− ter ações mais apropriadas;
− divulgar objetivos claros para os gestores e empregados;
− reduzir condutas inadequadas de empregados;
− mais proteção contra processos judiciais;
− facilitar mudanças organizacionais;
− aumentar o comprometimento e engajamento dos empregados.
Diferentes autores apresentam o conceito de GD em diferentes perspectivas,
conforme a Tabela 2.
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Tabela 2
Definição de gestão de desempenho
Autor

Definição

Aguinis et al. (2011)

É um processo contínuo de identificar, medir e desenvolver a performance
de pessoas e equipes e de alinhá-la aos objetivos estratégicos da
organização.

Armstrong e Baron
(1998)

É uma abordagem estratégica e integrada para entregar sucesso
sustentável para as organizações, melhorando o desempenho das
pessoas que trabalham nela e desenvolvendo as competências das
equipes e indivíduos.

DeNisi
(2017)

&

Murphy Conjunto variado de atividades, políticas, procedimentos e intervenções
pensadas para impulsionar o desempenho dos empregados.

Lockett (1992)

Desenvolvimento de indivíduos com competência e comprometimento,
trabalhando para o alcance de objetivos significativos e compartilhados
dentro de uma organização que apoia e encoraja realização destes.

Mohrman e Mohrman Gestão de desempenho é a gestão do negócio.
(1995)
Walters (1995)

É o processo de direcionar e apoiar as pessoas a trabalharem tão eficaz e
eficientemente quanto possível, de maneira alinhada com as necessidades
da organização.

Fonte: Cruz, M. C. (2008). Avaliação de um sistema de gestão de desempenho: a percepção dos
funcionários do Banco Itaú. (p. 19). Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Getúlio
Vargas, São Paulo, SP, Brasil). Recuperado de: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/
handle/10438/2364.

Observa-se que os autores, em sua maioria, tratam a GD como um processo de
desenvolvimento ou melhoria de performance de pessoas, cujo objetivo final é o
sucesso da própria organização. E por processo entende-se uma série de
atividades constantes, sequenciadas, com um resultado final a ser alcançado.

A definição de Aguinis (2011) servirá de base para a caracterização de GD nesta
pesquisa, por explicitar o caráter contínuo de identificação, medição e
desenvolvimento da performance de pessoas e times, alinhados aos objetivos
estratégicos da organização.

É preciso entender e estudar a metodologia a ser utilizada para a gestão de
desempenho das pessoas na organização. Ela não dever ser vista somente como
uma metodologia para aprimorar a produtividade das pessoas, mas também como
uma metodologia que motive os empregados e traga satisfação aos clientes, tendo
o resultado organizacional como consequência natural (Pontes, 2014). Na próxima
seção são apresentados modelos de GD.
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2.2

Modelos de gestão de desempenho

Os modelos de GD constituem uma evolução das práticas de avaliação de
desempenho. DeNisi & Murphy (2017), ao analisarem a evolução das publicações
sobre gestão do desempenho nos últimos 15 anos, indicam que o foco dos estudos
passou de modelos baseados em medição para aqueles baseados na motivação.

Entendendo a GD como um processo de desenvolvimento de pessoas, que
contribui para o crescimento organizacional, Pontes (2014) propõe um modelo no
qual destaca a necessidade de integrar as etapas do processo com os valores
organizacionais, conforme apresentado na Figura 2.

Planejamento Estratégico

Contrato de Objetivos,
Indicadores e Padrões de
Desempenho

VALORES DA ORGANIZAÇÃO

Objetivos da Unidade

Acompanhamento dos
Resultados

Avaliação Final

Figura 2
Ciclo da avaliação de desempenho.
Fonte: Pontes, B. R. (2014). Avaliação de desempenho: métodos clássicos e contemporâneos,
avaliação por objetivos, competências e equipes (12 ed., p. 27). São Paulo: LTr.

Pontes (2014) denomina ciclo de avaliação de desempenho o processo que
corresponde à denominação de gestão de desempenho, nesta dissertação. Esse
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ciclo, composto por cinco fases alinhadas aos valores organizacionais, inicia-se
com o planejamento estratégico, que é desdobrado em termos dos objetivos da
unidade. A partir desses objetivos, negocia-se um contrato de desempenho
baseado em indicadores e padrões, que norteia o acompanhamento dos resultados
e a avaliação final.

O ciclo de AD deve começar pelo planejamento estratégico. Segundo Aguinis
(2013), o planejamento estratégico é o estudo que define o que a empresa é e qual
o seu propósito. Trata-se de um processo que visa: definir a identidade de uma
organização; ajudar a organização a se preparar para o futuro; aumentar sua
habilidade de se preparar para os desafios externos; permitir melhor alocação de
recursos e foco; gerar uma cultura de colaboração; permitir a consideração de
novas opções e oportunidades; e dar aos empregados direção sobre suas
atividades diárias (Aguinis, 2013).

No entanto, apenas o fato de uma empresa ter um planejamento estratégico não
assegura o desempenho; é preciso garantir que os objetivos sejam cascateados
pelas unidades, áreas e departamentos da organização. Firmados os objetivos,
contratados e estabelecidos indicadores e padrões de desempenho a serem
seguidos (Aguinis, 2013), chega-se ao nível individual, no qual gestor e
subordinado se comprometem com um plano a ser entregue (Marras et al., 2012).
Para garantir o sucesso na definição das metas individuais, é importante que as
metas acordadas entre gestor e subordinados sejam relevantes e que estejam sob
o controle do empregado. Assim, a meta deve estar vinculada ao objetivo da
organização e ser dessa forma percebida; e deve depender do esforço do
empregado para ser alcançada, considerando resultados e comportamentos.
Também é importante que sejam específicas, pois os empregados precisam
conhecer as expectativas sobre seus resultados e comportamentos (Aguinis, 2013).

Seguindo o fluxo do ciclo de GD, é necessário que o acompanhamento e avaliações
sejam constantes, podendo ocorrer por meio de reuniões formais ou informais.
Devem ter intervalos regulares e momentos apropriados, sendo que uma única
avaliação no ano geralmente não é suficiente. O acompanhamento constante serve
para corrigir, em tempo real, qualquer desvio no desempenho ou para identificar
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um problema no qual o empregado precise de ajuda (Aguinis, 2013). Constantes
feedbacks servem para informar os empregados sobre seu desempenho,
promovendo mais engajamento (Marras et al., 2012).

Por fim, ocorre a revisão final dos resultados, quando empregado e gestor avaliam
os comportamentos e os resultados atingidos durante o período. Essa etapa
corresponde à tradicional avaliação de desempenho, enfatizada por grande parte
dos estudos (Coelho, 2011). Entretanto, ela é apenas uma parte do processo de
GD (Aguinis et al., 2011). A avaliação de desempenho é apenas uma ferramenta
para facilitar a medição de resultados, não sendo, por si só, um instrumento de
desenvolvimento ou mudança comportamental. É uma importante etapa do
processo de GD, sendo o momento no qual a empresa avalia o resultado atingido
versus o acordado, as competências existentes e as a serem desenvolvidas,
podendo servir de referência para a determinação de recompensas. É quando os
ajustes necessários para o melhor desempenho são discutidos e, quando há a
participação ativa de empregado e gestor, há mais probabilidade de as informações
serem utilizadas no futuro, de forma produtiva (Aguinis, 2013). Para os
empregados, esse momento costuma ser esperado com certa ansiedade, tanto
pelos que consideram ter tido bom desempenho, quanto por aqueles que receiam
o feedback a ser recebido. A avaliação pode significar mudanças na carreira, como
promoções, ou alertas para melhoria do desempenho (Cruz, 2008).

Várias fontes de informação podem contribuir para essa etapa de revisão final,
como destaca Pontes (2014):

a) Avaliação pelo gestor – que é a mais utilizada e tem mais eficácia quando o
gestor acompanha de perto o trabalho do empregado;
b) autoavaliação – é a oportunidade que o empregado tem de fazer uma
autorreflexão. Geralmente complementada pela avaliação do gestor, é uma
forma de gerar discussão entre empregado e seu gestor na troca de ideias
sobre as percepções de cada um;
c) avaliação de subordinados – é a avaliação dos gestores realizada pelos seus
subordinados. Exige uma empresa madura para a troca de feedbacks. É
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uma boa oportunidade para os gestores refletirem sobre seu estilo de
liderança;
d) avaliação de pares – acontece quando colegas de trabalho do mesmo nível
hierárquico se avaliam, podendo ou não ser da mesma equipe;
e) avaliação 360 graus – é a avaliação que busca a percepção de diversas
fontes, com diferentes graus de interação com o avaliado: subordinado,
pares, chefia e clientes.

Portanto, o processo de gestão de desempenho é mais abrangente do que o
momento da avaliação de desempenho, que pode ser estendido às fases de
acompanhamento e avaliação. Além disso, a GD é um processo que deverá estar
integrado com outros processos de RH, como Planejamento de pessoas e talentos,
treinamento e desenvolvimento, remuneração, etc. (Aguinis, 2013).

Armstrong (2006) complementa essa abordagem de Pontes (2014) atrelando a GD
à análise de competências e de padrões de performance, conforme apresentado
na Figura 3.

Definição de papéis

Competências
requeridas

Acordo de performance
e desenvolvimento

Padrões de
performance

Plano de performance
e desenvolvimento

Ação
Competências
evidenciadas

Recompensas
não financeiras

Monitoramento e
feedback contínuo

Revisão formal

Medidas de
performance

Pontuação

Recompensa
financeira

Figura 3
O ciclo da gestão da performance.
Fonte: traduzido de Armstrong, M. (2006). Performance management key strategy and practical
guidelines. London: Kogan Page (p. 23).
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Ao fazer a definição de papéis, a organização está se planejando e se estruturando
para as tarefas a serem entregues e estabelecendo as competências necessárias
ao cumprimento de seus objetivos. Esse planejamento embasa os acordos de
performance realizados entre gestor e empregado. À medida que os
comportamentos e competências vão sendo observados, comparam-se as
competências evidenciadas com as medidas de performance, de maneira a
alimentar o monitoramento e feedback. A avaliação final alimenta as decisões sobre
recompensas, tanto as não financeiras como as recompensas financeiras.

Armstrong (2006) propõe que esse ciclo seja rodado em quatro etapas, conforme
apresentado na Figura 4.

Planejar

Acordo da performance

Revisar

Revisão da performance

Plano de desenvolvimento
Pessoal

Agir

Performance

Monitorar

Figura 4
Fases do ciclo da gestão da performance.
Fonte: adaptado de Armstrong, M. (2006). Performance management key strategy and practical
guidelines. London: Kogan Page (p. 17).

Destaca-se o caráter cíclico da gestão da performance, de acordo com planejar
(plan), agir (do), monitorar (control) e revisar (act) (PDCA). O acordo da
performance é realizado entre empregado e gestor, a partir dos objetivos
organizacionais. O processo de revisão da performance é constante e todas as
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etapas precisam ser acompanhadas e adequadas sempre que necessário. Não há
predominância ou ênfase em uma etapa, sendo que todas devem acontecer para
que o processo flua e os objetivos sejam alcançados.

Brandão e Guimarães (1999 apud Cruz, 2008) e Lueke (2006) analisaram os
modelos de gestão de desempenho, que serão apresentados a seguir, conforme
Figuras 5 e 6. Esses modelos foram selecionados porque reforçam o caráter cíclico
e a GD como processo.

Planejamento
Esta be le cer
o bjetivos e metas a
sere m alcança do s

Acompanhamento

D e fin ir re cursos
n ecessá rios
Pl a nejar a s
atividades
D e fin ir
in dicadores
de d e se mpe n ho

Id e nt ifica r de sv io s
n a ex ecu ção d e
ativida de s
planej adas

Est ab e le ce r
alte rna tiva s e
imp le m en ta r açõe s
p ara corri g ir o s
de sv ios d e te ctados

Avaliação
C o mp a rar resultad o s
alcan ça dos com
re sult ados
e sperado s

Ap ura r o s
re su lta do s
alca n ça d os

Figura 5
Etapas de um modelo integrado de gestão de desempenho.
Fonte: Cruz, M. C. (2008). Avaliação de um sistema de gestão de desempenho: a percepção dos
funcionários do Banco Itaú. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Getúlio Vargas,
São Paulo, SP, Brasil. (p.16). Recuperado de: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/
10438/2364

Esse modelo, similar aos apresentados anteriormente, estrutura-se em três
grandes etapas sucessivas: planejamento, acompanhamento e avaliação. Inicia-se
pelo estabelecimento de metas e objetivos a serem alcançados, planejando a forma
de execução e definindo os recursos e atividades necessários. O acompanhamento
tem o objetivo de identificar possíveis desvios e corrigi-los, o que deve
retroalimentar o planejamento. Por fim, uma comparação final entre o que foi
planejado e o que foi realizado. Essa última etapa também influencia o
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planejamento, ao trazer não só o efetivo impacto na organização, mas também os
aprendizados do processo.

O modelo desenvolvido por Luecke (2006) traz o empregado para o centro do
processo de GD e a observação da evolução do desempenho como uma constante
que alimenta o processo (Figura 6).

Observação da evolução do desempenho

Definição de
objetivos
(inicio)

Motivação
Desenvolvimento
Revisão

Colaborador

e recompensas

intermediária
Coaching

Avaliação
Final
Observação da evolução do desempenho

Figura 6
Sistema de gestão de desempenho.
Fonte: Cruz, M. C. (2008). Avaliação de um sistema de gestão de desempenho: a percepção dos
funcionários do Banco Itaú. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Getúlio Vargas,
São Paulo, SP, Brasil. (p. 18). Recuperado de: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/
10438/2364, adaptado de Luecke (2006).

Também esse modelo traz os mesmos elementos dos anteriores, mas avança em
função do caráter cíclico e interdependende das atividades, além de colocar o
empregado em evidência no processo. Nessa proposição, destacam-se as ações
dos gestores, em termos do processo motivacional e do desenvolvimento de
coaching, a fim de se obter o desempenho esperado e acordado na fase inicial de
definição dos objetivos.

Apesar dos diferentes modelos e de a GD ser um processo já antigo e estruturado,
há um constante questionamento sobre a eficiência das suas práticas (Cruz, 2008).
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Em pesquisa realizada em 2013, a Mercer Consultoria informa que 95% das
organizações definem metas individuais e 94% aplicam as revisões formais de final
de ano (Mercer LLC, 2013). No entanto, apenas 3% das organizações afirmaram
que o processo agrega significativo valor.

Outro estudo, realizado pela Delloite, revela que nem metade dos executivos de
RH (42%) acredita que o tempo investido no processo de GD seja um uso efetivo
do tempo (Deloitte Consulting LLP, 2014). Esse tempo dispensado ao processo por
empregados, gestores e profissionais da área de RH é considerado significativo e
longo (Rock et al., 2014). A GD é criticada por ter foco no passado e por poder
provocar excesso de informação (muita informação financeira), subjetividade, além
ser considerada cara e burocrática (Waal & Heijden, 2015). Apenas três em cada
10 empregados acreditam que o sistema de GD adotado em suas empresas
realmente ajude a melhorar seu desempenho (Aguinis et al., 2011).

Ao observar os diferentes modelos, percebe-se que, ainda que eles indiquem um
sistema que integra várias etapas, como definição de metas, acompanhamento e
verificação do resultado, há uma tendência a se tratar separadamente cada uma
dessas etapas, perdendo-se, dessa forma, a sua noção do todo. O fato de o
processo ser considerado a partir de suas partes, sendo assim reduzido a elas, e
de serem desconectadas do trabalho do dia a dia e dos comportamentos que levam
ao desenvolvimento da performance (tais como clara comunicação de expectativas,
alinhamento de metas e feedback), pode levar à descrença no processo (Cruz,
2008).

Nesse sentido, Pulakos, Moye, Hanson & Arad (2015) propõem uma mudança no
fluxo do ciclo da GD, indo de um processo com fases definidas e estáticas para um
fluxo mais contínuo, conforme a Figura 7.

35

A

B

GD hoje

Nivel de atividade

Definição

Decisão de
pagamento

metas

Alto
Nivel de atividade

Alto

Revisão formal
de feedback

Baixo

GD como precisa ser
amanhã

Constantes alinhamentos, feedbacks,
desenvolvimento

Baixo
Início do ciclo

Fim do ciclo

Início do ciclo

Fim do ciclo

Figura 7
Gestão do desempenho hoje e amanhã.
Fonte: Pulakos, E. D., Hanson, R. M., Arad, S., & Moye, N. (2015). Performance management can
be fixed: an on-the-job experiential learning approach for complex behavior change. Industrial and
Organizational Psychology, 8(1), 55. Recuperado de: https://www.pdri.com/images/uploads/
PM%20Reform%20-%20Driving%20Behavior%20Change.pdf.

Os autores diferenciam o status atual dos modelos de GD e como eles deveriam
ser no futuro. No gráfico A da Figura 7, o ciclo da GD tem os momentos de ação
bem marcados. No início, há um alto nível de atividade para o estabelecimento das
metas. No final do ciclo, há outros dois picos de atividades, um para a revisão formal
final e outro para a decisão da recompensa, baseada na avaliação. Já no gráfico B,
o nível de atividades no ciclo é constante. Com essa ilustração, os autores querem
dizer que a GD deve ter atividades de alinhamento, feedback e desenvolvimento,
em um constante acompanhamento da performance. Dessa forma, são mais
rápidas e efetivas as mudanças necessárias para o atingimento das metas
organizacionais e de desenvolvimento individual.

Pulakos & O´Leary (2011) afirmam ainda que há muitos modismos nos processos
de gestão de desempenho. Sempre são lançadas novas ideias que, prontamente
implementadas, acabam gerando frustração nos envolvidos. Uma mudança
fundamental é necessária para que o processo seja uma verdadeira ferramenta de
gestão de performance, algo que ajude os gestores a atingirem resultados por meio
do trabalho de outras pessoas. Ao redesenhar o ciclo de atividades do processo,
os autores acrescentam que mais foco deveria ser dado aos comportamentos que
promovam o sistema no cotidiano. Para que se tenha o melhor uso desse processo,
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Pulakos e O´Leary (2011) ressaltam quatro comportamentos ou atitudes que devem
ser desenvolvidas:

a) Gerar confiança, criando relacionamentos de suporte e abertos;
b) ter conversas constantes e informais sobre desempenho;
c) detectar e atuar produtivamente sobre problemas de performance; e
d) dar e receber feedback de forma construtiva.

Para tal, é importante o investimento constante em treinamento para os gestores,
de forma que estejam bem alinhados com o processo e objetivos organizacionais.
Mais atenção deve ser dada ao desenvolvimento de comportamentos dos gestores
e empregados, para que estabeleçam relações de confiança e mútuo crescimento.
Em função de seu papel de destaque no processo, o papel dos gestores será
discutido na próxima seção.

2.3 Papel do gestor na gestão de desempenho

A gestão de desempenho é um ciclo direcionado pelos gestores, cabendo-lhes
colocar em prática (Herman & Pierce, 2008; Pontes, 2014). Com um sistema de
desempenho que conecte os objetivos individuais aos organizacionais, os gestores
poderão ajudar seus subordinados a alcançarem boas performances (Aguinis,
Gottfredson & Joo, 2012). De fato, os gestores constituem o elo entre os
empregados e o nível estratégico da empresa, sendo efetivamente os responsáveis
pela gestão das pessoas que estão sob sua subordinação. O gestor, em seu papel
e estilo de liderança, influencia, gera mudança, compartilha metas, promove
aprendizado e gera um acordo com seus subordinados no alcance dos resultados
organizacionais (Lima, Melo & Porto, 2014). E cabe à área de RH desenvolver
metodologias e ferramentas que possam auxiliar esses gestores na condução de
suas equipes.

A gestão de desempenho é uma ferramenta que pode ser aprimorada
constantemente, a partir da relação entre gestor e liderados. É o comportamento
do gestor, no dia a dia, que pode auxiliar no comprometimento e engajamento do
empregado, e não o sistema ou a ferramenta em si (Pulakos & O'Leary, 2011). A
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GD se realiza por meio da discussão entre gestor e empregado sobre as metas a
serem alcançadas, como essas serão alcançadas (incluindo comportamentos) e o
plano de desenvolvimento que irá permitir ao empregado alcançar seus objetivos
(Herman & Pierce, 2008). Esse alinhamento garante o engajamento do empregado,
ao lhe permitir perceber como suas metas contribuem para os objetivos
estratégicos da organização (Gruman & Saks, 2011).

Um dos fatores críticos para a gestão de desempenho e para que a organização
alcance alta performance é a qualidade dos seus gestores. Gestores devem ser
confiáveis, comportarem-se com integridade, comprometimento, entusiasmo e
respeito. Além disso, devem ser claros com relação à performance esperada e
serem capazes de comunicar os valores e estratégia da organização (Waal &
Heijden, 2015).

Ponto central para o sucesso do sistema de gestão de desempenho é a percepção
dos empregados de que o sistema é justo e confiável. Tal percepção é construída
por meio da relação entre gestor e empregado, baseada na confiança. Empregados
que têm uma relação de confiança com seus gestores são mais dispostos a
seguirem sua liderança (Peterson e Hicks,1996, como citado em Pulakos e
O´Leary, 2011). A qualidade da troca na relação entre gestor e empregado tem uma
relação positiva com a percepção do empregado sobre sua avaliação e sua
motivação

para

aprimorá-la

(Gruman

&

Saks,

2011).

Comportamentos

disfuncionais, que não permitem relação de confiança entre gestor e empregado,
impossibilitam a adequada gestão de desempenho (Pulakos & O'Leary, 2011).

Alguns comportamentos dos gestores são essenciais para estabelecer adequada
relação com os seus liderados: demonstrar alto interesse nos resultados dos
empregados; promover a cultura de melhoria contínua; utilizar constantemente o
processo de coaching; acompanhar e comunicar frequentemente os resultados;
promover relação aberta de comunicação; ser decisivo nas ações de correção
(Waal & Heijden, 2015). Pulakos et al. (2015) ainda destacam comportamentos que
os gestores deveriam ter para promover um sistema de GD sustentável:
estabelecer metas claras, comunicar o que é esperado do empregado, prover
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feedbacks regulares e informais sobre o seu desempenho e ajudá-los a alcançar o
melhor de suas potencialidades.

Estudo realizado pela Corporate Leadership Council (2002) ressalta alguns
comportamentos específicos do gestor que favorecem o desempenho de seus
empregados:

a) Ajudar o empregado a entender suas expectativas sobre o que deve fazer e
como deve fazer;
b) ajudar os empregados a encontrar soluções para os seus problemas;
c) reforçar os pontos fortes do empregado, dando-lhe atividades que podem
executar bem;
d) equilibrar o feedback sobre as fortalezas dos empregados e como
contribuem para a organização e sobre as áreas que precisam de
desenvolvimento;
e) dar feedbacks constantes e específicos, de maneira justa e acurada que
ajude o empregado a realizar um trabalho melhor.

Tais comportamentos também são complementados por Pulakos et al. (2015):

a) Inspirar: relacionar o trabalho de cada empregado com os objetivos e
sucesso da organização;
b) adaptar: estabelecer acordos de objetivos de curto prazo e ser capaz de
alterá-los ou flexibilizá-los de acordo com as mudanças de cenário;
c) alinhar: dar e receber feedbacks em tempo real, que sejam capazes de
reconhecer um bom trabalho ou corrigir uma trajetória;
d) crescer: fazer do desenvolvimento um trabalho do dia a dia, aproveitando as
experiências, assim como exemplos.

Assim, para um sistema de gestão de desempenho contribuir para a organização,
é preciso que os gestores desenvolvam suas habilidades e competências para
liderar suas equipes. O gestor deve entender seu papel como um facilitador do
desenvolvimento da performance, mais que como o gestor da performance em si
(Gruman & Saks, 2011). Ele influencia diretamente a percepção dos empregados
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sobre a organização e sobre si mesmos, afetando seu desempenho e consequente
desempenho organizacional. Gestores aptos a conduzirem o processo contribuirão
para o sucesso do sistema de GD (Cruz, 2008). O gestor, como coach de sua
equipe, tem a responsabilidade de treinar, ensinar, orientar e motivar, utilizando o
feedback sobre o desempenho como ferramenta (Marras et al., 2012). Essas
questões serão abordadas nas próximas seções.

2.3.1 Motivação

A GD envolve gerar motivação e comprometimento com os objetivos
organizacionais. É papel do gestor trabalhar a motivação de seus subordinados,
entendendo fatores pessoais e condições de trabalho, não só em termos de
ambiente, de conteúdo e ferramentas para desenvolvê-lo, mas também das
relações entre as pessoas (Gruman & Saks, 2011). Em um ambiente cada vez mais
competitivo, valorizar e motivar o empregado torna-se essencial para as
organizações, a fim de maximizar seu desempenho. A prontidão, precisão e a
persistência em determinados comportamentos até se atingir metas acordadas são
formas de manifestação da motivação de um empregado (Tamayo & Paschoal,
2003).

O desafio da motivação e, consequentemente, produtividade no trabalho está em
alinhar os objetivos que a organização traça para cada um dos seus empregados
com os objetivos individuais desses empregados. Por parte da empresa, os
objetivos podem ser colocados explicitamente, com as definições de metas,
descrições de cargos, valores da organização, etc. No entanto, nem todas as
expectativas da empresa podem ou são claramente expressas, uma vez que estão
atreladas a aspectos comportamentais, envolvem valores da organização e sua
inserção na sociedade. Já o trabalhador espera que, além de ser tratado com
respeito, possa utilizar o trabalho para atender às necessidades individuais,
levando às organizações também suas limitações, em especial de conhecimentos
e habilidades (Tamayo & Paschoal, 2003).

Portanto, não só os objetivos da organização devem ser considerados ao se definir
a performance esperada do empregado. Seus desejos e suas necessidades de
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desenvolvimento são parte importante desse alinhamento (Gruman & Saks, 2011).
Entretanto, a maioria dos programas organizacionais de motivação não consegue
chegar ao nível individual, sendo genéricos, dedicados a equipes ou toda a
organização (Tamayo & Paschoal, 2003). Nesse sentido, o papel do gestor é
essencial para a condução do alinhamento de expectativas. O gestor deve buscar
o alinhamento entre as motivações pessoais e os objetivos organizacionais, pois,
de outra forma, corre-se o risco de os objetivos não serem atingidos e de os
empregados ficarem insatisfeitos (Cruz, 2008). O empregado deve ter participação
ativa no estabelecimento de metas, fazendo com que sinta mais integrado e
engajado no processo (Gruman & Saks, 2011).

Para entender a motivação do empregado, há fatores denominados exógenos e
fatores endógenos. Os primeiros referem-se ao ambiente no qual o empregado
atua: clima organizacional, oportunidades, ferramentas e condições de trabalho,
etc. Os fatores endógenos estão relacionados aos valores e metas individuais dos
trabalhadores (Tamayo & Paschoal, 2003). Esses autores, baseados em pesquisas
realizadas em 60 países, registraram 10 valores/motivações individuais e as metas
a eles atrelados, conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3
Motivação e metas motivacionais
Valores individuais Metas motivacionais
Autodeterminação Ter autonomia, decidir por si mesmo e/ou participar nas decisões, controlar
a organização e execução do seu trabalho.
Estimulação
Ter desafios na vida e no trabalho, explorar, inovar, ter emoções fortes na
vida e no trabalho, adquirir conhecimentos novos.
Hedonismo
Procurar prazer e evitar a dor e o sofrimento, ter satisfação e bem-estar no
trabalho.
Realização
Ter sucesso pessoal, mostrar a sua competência, ser influente, se realizar
como pessoa e como profissional.
Poder
Ter prestígio, procurar status social, ter controle e domínio sobre pessoas e
informações.
Segurança
Ter integridade pessoal, ter segurança no trabalho, harmonia e estabilidade
na sociedade e organização em que trabalha.
Conformidade
Controlar impulsos, tendências e comportamentos nocivos para os outros e
que transgridem normas e expectativas da sociedade e da organização.
Tradição
Respeitar e aceitar ideias e costumes tradicionais da sociedade e da
empresa.
Benevolência
Procurar o bem-estar da família e das pessoas do grupo de referência.
Universalismo
Compreender, ter tolerância, procurar o bem-estar de todos na sociedade e
na organização na qual trabalha; proteção à natureza.
Fonte: Tamayo, A., & Paschoal, T. (2003). A relação da motivação para o trabalho com as metas do
trabalhador. Revista de Administração Contemporânea, 7(4), 42.
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Os valores individuais são transformados em metas motivacionais, algo a se
perseguir na vida. Observa-se que as cinco primeiras motivações são diretamente
relacionadas ao indivíduo; e as cinco últimas, à sua inserção na sociedade. Tais
motivações não são estáticas, não obedecem a uma hierarquia linear e, muitas
vezes, podem ser contraditórias, gerando conflitos internos. Diferentes pessoas
possuem diferentes motivações, que também podem variar dependendo do
momento de vida do indivíduo. O ganho em se apresentar as 10 motivações está
em tentar entender o que move determinado indivíduo, em determinada época da
sua vida, dentro de um quadro universal, facilitando o entendimento das possíveis
motivações. A melhor forma de motivar um empregado parece estar em alinhar
suas motivações pessoais às da organização na qual está inserido (Tamayo &
Paschoal, 2003).

Para explicar como o processo de estabelecimento de metas, acompanhamento do
desempenho e feedback favorecem a motivação de uma pessoa para perseguir
determinados objetivos, Gondim e Silva (2014) apresentam a teoria do
estabelecimento de metas (Figura 8).

Especificidade
Complexidade
Diversidade

Desejos
pessoais

VALOR

FEEDBACK
Autoavaliação
Avaliação
gerencial

METAS

DESEMPENHO
Concretização
das ações

Figura 8
Ciclo da motivação conforme a teoria do estabelecimento de metas
Fonte: Gondim, S. M., & Silva, N. (2014). Motivação no trabalho. In: B. A. Zanelli, & A. V. B., Bastos
(Org.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil (p. 173 - 202). Porto Alegre: Artmed.

A teoria demonstra que metas claramente estabelecidas são fatores primordiais
para a motivação. As metas precisam ter complexidade, especificidade e
diversidade suficientes para desafiar a pessoa, devendo também ser precisas e
específicas, determinando, inclusive, o prazo para sua conclusão. Devem ter valor
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para quem as cumprirá, devendo ser ajustadas ao nível individual e percebidas
como relevantes. Trata-se da transformação do desejo em ação. O estabelecimento
das metas deve vir acompanhado da orientação e apoio, de informação sobre o
desempenho e de constante feedback. Esse processo se aplica tanto para metas
de execução ou de realização de uma atividade como para as de aprendizado ou
de aquisição de novo conhecimento (Gondim & Silva, 2014).

Assim, para motivar sua equipe e favorecer o desejo de fazer entre as pessoas, o
gestor deve ser capaz de utilizar as ferramentas e processos organizacionais (Lima
et al., 2014). A proximidade do gestor com seus empregados é fundamental para
que ele conheça suas intenções, motivações, interesses e para levá-los ao melhor
desempenho. Por meio da interação com o empregado, o gestor precisa identificar
o que o está levando a um desempenho, por exemplo, aquém do esperado: pode
ser por não saber qual o resultado esperado, por estar com problemas pessoais,
por não ter ferramentas corretas, etc. Somente na relação com o empregado será
possível entender o que está causando ou quais são as suas reais motivações
(Pulakos et al., 2015).

Ao observar a motivação individual, o gestor pode buscar formas de alinhar as
expectativas organizacionais e individuais (Tamayo & Paschoal, 2003). As
conversas de exploração de desenvolvimento e aprendizagem, a capacidade do
gestor de fazer o empregado refletir sobre a própria trajetória são comportamentos
que favorecem a relação gestor/empregado. Para isso, ele deve estar próximo de
sua equipe, em constante processo de dar e receber feedback, tema tratado na
próxima seção (Pulakos et al., 2015).

2.3.2 Feedback

Feedback é uma das ferramentas-chave na gestão do desempenho, utilizada para
motivar e engajar os empregados, o que pode aumentar a satisfação no trabalho e
beneficiar o desempenho (Aguinis et al., 2012). Pode ser definido como uma
informação a respeito do comportamento do indivíduo, que serve de base para seus
padrões de performance e resultado, com o objetivo de melhorá-los (Aguinis et al.,
2012). É uma forma de comunicação que tem como objetivo fornecer informações
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sobre a percepção do gestor em relação ao desempenho dos empregados. Tanto
formal, quanto informal, ajuda a revisar o desempenho passado para projetar o
desempenho, devendo ser utilizado com frequência no cotidiano da relação gestorempregado. Ao dar feedback, no dia a dia, o gestor comunica ao empregado o que
está de acordo com os objetivos preestabelecidos, quais comportamentos
contribuem para tal e quais não estão ajudando, propiciando uma análise do
desempenho, no momento em que este está ocorrendo. Dessa forma, possibilita
ajustes para que o desempenho desejado seja alcançado. Como um processo
contínuo, deve ser capaz de avaliar condições de trabalho, promover melhorias,
reforçar comportamentos positivos e corrigir os desvios (Pontes, 2014).

Segundo Pontes (2014), o feedback tem objetivos específicos em um processo de
gestão de desempenho:

a) abrir um canal de comunicação entre empregado e gestor;
b) permitir que o empregado atue em seu desempenho de forma a melhorá-lo;
c) permitir que o empregado saiba o que se espera dele e quais as razões das

metas contratadas;
d) permitir discussão entre empregado e gestor para o melhor uso de seu

potencial e formas de desenvolvê-lo;
e) reduzir a ansiedade do empregado, alimentando-o com informações e dando

a oportunidade de ter papel ativo em seu desenvolvimento.

Fornecer feedback envolve dizer ao empregado aspectos positivos e negativos de
sua atuação, sempre comparando com o objetivo estabelecido. Pesquisas mostram
que esse pode ser um momento de muito estresse e ter efeito negativo no
comportamento das pessoas (Gondim & Silva, 2014). Por isso, é preciso que os
gestores saibam usar essa ferramenta (Aguinis et al., 2012), sendo, portanto,
necessária a preparação dos gestores para dar o feedback. Uma sessão de
feedback mal realizada pode trazer mais danos que benefícios, podendo ser
encarada com uma sessão de críticas. A diferença entre a intenção de uma sessão
de feedback e seu resultado real é motivo de preocupação para empregados,
gestores e organizações (Aguinis et al., 2012). A habilidade de saber transformar o
feedback em ferramenta de desenvolvimento e gerenciamento é essencial para a
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diminuição da incerteza, aumentando a possibilidade de atingimento das metas e
gerando o sentimento de autoeficácia (Gondim & Silva, 2014).

Dar feedback ao empregado é uma ferramenta crucial no processo de coaching
conduzido pelo gestor. Mesmo que se baseando em comportamentos e fatos
passados, seu maior objetivo deve ser a correção no futuro, visando melhorar a
performance do empregado (Aguinis, 2013). Conforme o autor, algumas
características contribuem para a adequação do feedback:

a) Em tempo – o feedback deve ser dado assim que o comportamento
acontece. Não é efetivo esperar muito tempo para dizer para o empregado
o que foi acertado ou não;
b) específico – o feedback deve conter fatos, dados e observações claras feitas
pelo gestor. O feedback não é sobre quem é o empregado, mas sobre suas
ações;
c) verificável – tem que ser baseado em fatos e dados verificáveis. Não é uma
inferência sobre o comportamento;
d) privado – o feedback deve ser dado sem que alguma possibilidade de
constragimento exista. Ainda que positivo, não há como garantir que todo
empregado gostaria de recebê-lo em público;
e) ter consequências claras – o gestor deve ser capaz de descrever quais as
consequências de se manter determinada ação ou comportamento.
Positivos ou negativos, o empregado deve conhecer os resultados de sua
atuação;
f) ser descritivo antes de ser avaliativo – o feedback é a descrição de
resultados e comportamentos. Isso deve vir antes. E com o acordo do
empregado, discutir as motivações para tal;
g) considerar a performance como um contínuo – o feedback serve para
aumentar a frequência de comportamentos e ações efetivas e diminuir as
dos menos efetivos. É um processo contínuo e o empregado deve entender
dessa forma;
h) identificar um padrão – os feedbacks são mais efetivos quando identificam
um padrão de comportamento, mais do que quando são usados para pontuar
ações ou resultados isolados.
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i) demonstrar confiança no empregado – o feedback deve ser dado quando o
gestor acredita que o empregado é capaz de superar suas dificuldades e
apresentar melhorias em seus padrões de entrega. Se não for esse o caso,
a atitude por parte do gestor deve ser outra, como o desligamento do
empregado;
j) ter geração de ideias – o feedback deve também ser acompanhado de
alguns conselhos dados pelo gestor ou a possibilidade de uma discussão
que leve à criação de ideias de como continuar com a boa performance ou
melhorá-la.

Ainda que no processo de gestão de desempenho haja normalmente dois
momentos formais de feedback, seu maior efeito é quando realizado logo após o
fato ocorrido (Pulakos & O'Leary, 2011). As relações entre gestores e empregados
são cíclicas e contínuas, não tendo um fluxo linear, e o feedback deveria acontecer
sempre que houver necessidade (Cruz, 2008). Esses feedbacks contínuos e
específicos são identificados como uma das cinco melhores ferramentas para alta
performance, conforme estudo realizado pela Corporate Leadership Concil (2002).

Ao descrever essas características do feedback, é possível entender por que ele é
uma ferramenta essencial para o coaching exercido pelo gestor, tópico que é
abordado na subseção seguinte.

2.3.3 Coaching

No cenário dinâmico e com a expectativa de que as pessoas tenham posturas cada
vez mais ativas e empreendedoras nas organizações, o estímulo ao
desenvolvimento constante é essencial (Dutra, 2002). Nesse contexto, o coaching
surge, a partir da década de 1980, como uma ferramenta para a gestão de
performance das pessoas e organizações, que permite aos gestores atuar no
desenvolvimento das pessoas (Batista, 2013; Batista & Cançado, 2017). Beattie,
Swon, Hagen, Ellinger & Hamlin (2014) realizaram estudo na Inglaterra, no qual o
coaching de gestores é considerado uma das maiores ferramentas de
desenvolvimento e aprendizado nas organizações, bem como para ajudar a
direcionar mudança organizacional. O coaching ajuda a aumentar a satisfação no
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trabalho, desempenho, comprometimento e o desenvolvimento do empregado.
Com o processo de coaching, os empregados se sentem mais valorizados,
aumentam o empenho e o desempenho, gerando melhores resultados para os
clientes (Pousa & Mathieu, 2014).

O coaching é um exercício incessante de interação entre gestor e empregado, com
foco na performance (Aguinis, 2013). Ainda que haja uma multiplicidade de
definições, há um relativo acordo entre autores de que coaching é um processo
para ajudar as pessoas, grupos e organizações, por meio de atividades de
facilitação ou intervenções (Beattie et al., 2014). É um processo que ajuda no ajuste
da performance e acelera o desenvolvimento individual, objetivando o alto
desempenho dos empregados. Ajuda ainda a identificar e resolver problemas, a
absorver os aprendizados e utilizá-los para obter resultados individuais e
organizacionais.

Quando desenvolvido com os próprios recursos da organização, sem a contratação
de consultores externos, esse processo é exercido pelos supervisores e gestores,
focando o desenvolvimento de habilidades, competências e desempenho (Batista,
2013; Batista & Cançado, 2017; Beattie et al., 2014). É uma intervenção não
diretiva, focada em objetivos, baseada em desempenho, liderada pelo gestor. É um
processo centrado na aprendizagem, no qual o gestor é um recurso que utilizará
seus conhecimentos para ajudar os empregados se tornarem conscientes de suas
responsabilidades e falhas, propondo mudanças e soluções. Exige um
comprometimento pessoal do gestor (Pousa & Mathieu, 2014).

Umas das maiores responsabilidades de um gestor é ajudar seus subordinados a
melhorarem seu desempenho de forma contínua, por meio de um plano de
desenvolvimento, visando ao longo prazo. Os gestores têm a responsabilidade de
ajudar os empregados a descobrirem os fatores que os levam ao sucesso ou
aqueles que os impedem de atingir seus objetivos (Aguinis, 2013; Aguinis et al.,
2012). Para atuar como um coach na organização, o gestor precisa saber criar uma
relação de confiança com seus empregados, ter escuta ativa, favorecer o
entendimento das situações, estabelecer metas, ajudar a construir um plano de
ação e saber dar feedback, promovendo autorreflexões constantes, sendo um
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catalisador de resultados (Batista, 2013; Batista & Cançado, 2017). Dessa forma, o
gestor cria um ambiente de aprendizagem, de suporte e atenção ao seu time,
provendo feedback, comunicando e fornecendo recursos necessários (Beattie et
al., 2014).

Para isso, é encargo do coach/gestor a definição e distribuição das metas, dar
feedback e sugestões sobre o progresso das ações e tomadas de decisões, além
de favorecer o desenvolvimento, por meio de treinamentos ou de disponibilizar as
ferramentas necessárias. O sucesso do processo está no alcance das metas
estabelecidas e no desenvolvimento das pessoas. Em geral, envolve direção,
motivação e reconhecimento do comportamento do empregado, sendo também
importante a averiguação dos resultados (Batista, 2013; Batista & Cançado, 2017).

O processo de coaching traz a constância do ciclo de planejar, acompanhar,
verificar, corrigir e avaliar. São vários ciclos que devem ocorrer no dia a dia da
relação entre gestor e empregado, ao longo do percurso (Aguinis, 2013). A Figura
9 apresenta as etapas de um processo de coaching conduzido de maneira formal
pelo gestor na gestão do desempenho.
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Estabelecer ações de
desenvolvimento

Identificar recursos e
estratégias de
desenvolvimento

Implementar estratégias

Observar e documentar
comportamentos de
desenvolvimento

Dar feedback

Figura 9
Processo de coaching
Fonte: traduzido de Aguinis H. Performance management. Boston: Pearsonp. 234

O primeiro passo para o processo de coaching é definir os objetivos de
desenvolvimento para o empregado. Trata-se do estabelecimento de um plano
individual que deve levar em consideração análise cuidadosa dos pontos de
melhoria para cada empregado, tendo foco tanto nos objetivos de curto como de
longo prazo. O segundo passo é identificar recursos e estratégias que ajudarão o
empregado a alcançar seus objetivos, tais como treinamentos, engajamento em
determinado projeto, mentoria, etc. O terceiro passo é permitir e/ou dar condições
para que o empregado possa implementar seu plano. Durante o processo, a
observação e coleta de informações sobre o desenvolvimento do empregado e seu
plano devem ser contínuas. Essas informações basearão o feedback a ser dado,
também de forma contínua, à medida que o desempenho ocorre, o que
retroalimenta o processo, permitindo a revisão da definição do plano e objetivos
(Aguinis, 2013).
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Para transformar feedbacks em resultados, Aguinis (2013) sugere que o gestor
deva ter alguns comportamentos:

a) Estabelecer objetivos de desenvolvimento – gestor e empregado criam, em
colaboração, um plano para desenvolvimento e seus objetivos;
b) comunicar eficazmente – o gestor mantém constantes feedbacks sobre o
desempenho

do

empregado,

abordando

tanto

resultado

quanto

comportamento, de forma clara;
c) motivar empregados – gestor deve recompensar performances positivas, de
forma que gere motivação para comportamentos semelhantes;
d) documentar performance – baseado em suas observações, o gestor deve
manter evidências da performance (positiva ou negativa) do empregado;
e) dar feedback – o gestor deve indicar quando a performance do empregado
for positiva ou estiver abaixo da expectativa, o que ajuda o empregado em
performances futuras;
f) diagnosticar problemas de performance – os gestores devem estar perto dos
empregados e serem capazes de entender se uma performance abaixo da
expectativa está ligada à falta de conhecimento, habilidades, motivação ou
algo que esteja além do controle do empregado. Esse diagnóstico ajudará o
gestor a auxiliar o empregado a superar o desafio que impede o bom
desempenho;
g) desenvolver empregados – os gestores desenvolvem os empregados ao
lhes fornecer os recursos que necessitam e ao propor atividades que os
desafiem a aprender novas habilidades.

Nesse processo de coaching, cuja ajuda técnica, desafio individual e apoio pessoal
são permeados pelo vínculo emocional existente na relação, a interação entre
gestor e empregado é contínua. O coaching tem como objetivo a aprendizagem e
mudança comportamental, devendo ser realizado de forma colaborativa para que
entraves no desenvolvimento sejam superados (Bendassolli, Magalhães &
Malvezzi, 2014; Cruz, 2008; Luecke, 2006). Deve ser desenvolvido de forma
individual, no dia a dia da interação entre gestor e empregado. Como uma das
ferramentas em um sistema de GD, o coaching tem o objetivo de: dar ciência ao
empregado sobre sua performance; garantir que o empregado saiba o que é
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esperado dele e quais as competências necessárias para realizar seus objetivos;
promover aprendizados em todas as situações possíveis; e ajudar os empregados
a resolver problemas com recursos próprios (Armstrong, 2006). Gruman & Saks
(2011) concordam e destacam que o coaching é um processo que deve ser
frequente, não se resumindo a reuniões de trimestre, semestre ou anuais. Ao ajudar
o empregado a planejar o seu trabalho, pontuar dificuldades potenciais, oferecer
conselhos e suporte emocional, o gestor aumenta seu engajamento. Beattie et al.
(2014) destacam que, quando realizado adequadamente, o coaching do gestor tem
excelentes resultados para indivíduos e organizações. É capaz de aumentar a
confiança e melhorar a comunicação e o trabalho em equipe, reduzindo o estresse.

Esta dissertação irá considerar em especial os conceitos discutidos por Aguinis
(2013), Pulakos et al. (2015), Batista (2013), Batista e Cançado (2017), Waal &
Heijden (2015) e Gondim e Silva (2014), como citado na metodologia. Esses
autores trazem a expectativa do comportamento dos gestores no processo de GD.

Ao adotar a proposta de Pulakos et al. (2015), ressalta-se o caráter mais fluido da
GD, considerando que desenvolver o empregado é uma atividade diária, que visa
enriquecer as experiências cotidianas com feedbacks, no momento em que os
comportamentos acontecem. Para isso, também é necessário considerar as
mudanças de contexto e adaptar as prioridades e objetivos sempre que necessário.
Considera-se a GD como um constante exercício de planejar, agir, monitorar e
revisar (Armstrong, 2006), desenvolvendo esses ciclos no dia a dia do gestor como
um constante ciclo de autorrenovação. No centro desse processo estão o
empregado e o gestor. O papel do gestor é motivar, dar feedback e coaching,
fazendo o processo acontecer. Como destaca Cruz (2008), essas interações entre
gestores e empregados não seguem um padrão linear, mas acontecem sempre que
necessário.

Tendo tais conceitos como referência, delineia-se no próximo capítulo a
metodologia por meio da qual foi desenvolvida a pesquisa empírica.
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3

Metodologia

Este capítulo objetiva descrever os aspectos metodológicos que guiaram a
realização desta pesquisa: caracterização da pesquisa, quadro de referência,
unidade de análise e de observação e as técnicas de coleta e de análise dos dados.

3.1

Caracterização da pesquisa

Este estudo teve por objetivo analisar como os gestores vêm atuando nos
processos de gestão do desempenho na unidade de negócio de Transportes
Ferroviários da General Electric (GE), na percepção dos próprios gestores e
subordinados. Para atingir esse objetivo, foi realizado estudo de caso, descritivo,
de caráter qualitativo.

O estudo de caso se aplica visto que a pesquisa objetiva descrever o
comportamento dos gestores em um fenômeno relativamente novo nas
organizações em geral, dada a transformação sofrida no processo de gestão de
desempenho. O estudo de caso ganha relevância sempre que as questões do
estudo procuram explicar, de forma ampla, um fenômeno social complexo e
contemporâneo, ou seja, presente e quando o controle sobre eventos
comportamentais não está com o pesquisador. Sua abrangência pode ir de
indivíduos a programas de mudança organizacional ou eventos específicos. Em um
estudo de caso, o pesquisador deve buscar descrever, compreender e interpretar
um caso concreto e sua complexidade (Martins, 2008).

O estudo também tem o caráter descritivo, pois busca identificar padrões de
respostas diante de determinada situação (Collis & Russey, 2005). É uma descrição
de como os gestores estão se comportando frente à implantação de um novo
processo de GD, tomando-se como exemplo a GE. Tem caráter qualitativo, uma
vez que busca a compreensão de como os gestores estão respondendo ao novo
cenário, a partir da sua própria percepção e da de seus subordinados diretos,
visando, portanto, à reflexão dos acontecimentos com o objetivo de tentar entendêlos (Collis & Russey, 2005).
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3.2

Quadro de referência

A partir do referencial teórico, baseando-se principalmente em Pulakos et al. (2015),
Armstrong (2006) e Cruz (2008), elaborou-se o quadro de referência apresentado
na Figura 10.

Planejar

acordo da performance

Motivação

Revisar

Gestor/

Revisão da performance

Colaborador

Plano de
desenvolvimento Pessoal

Agir

Coaching

Feedback

Performance

Inicio do ciclo

Monitorar

Fim do ciclo

Figura 10
Quadro de referência: modelo de gestão de desempenho e o papel do gestor.
Fonte: Armstrong, M. (2006). Performance management key strategy and practical guidelines.
London: Kogan Page; Cruz, M. C. (2008). Avaliação de um sistema de gestão de desempenho: a
percepção dos funcionários do Banco Itaú. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação
Getúlio Vargas, São Paulo, SP, Brasil. (p.16). Recuperado de: http://bibliotecadigital.fgv.br/
dspace/handle/ 10438/2364; Pulakos, E. D., Hanson, R. M., Arad, S., & Moye, N. (2015).
Performance management can be fixed: an on-the-job experiential learning approach for complex
behavior change. Industrial and Organizational Psychology, 8(1), 55. Recuperado de:
https://www.pdri.com/images/uploads/PM%20Reform%20-%20Driving%20Behavior%20Change.
pdf; Waal, A. A., & Heijden, B. I. (2015). The role of performance management in creating and
maintaining a high-performance. Journal of Organization Design , 4 (1), 1-11. Recuperado de:
http://www.jorgdesign.net/article/view/17955; Gondim, S. M., & Silva, N. (2014). Motivação no
trabalho. In: B. A. Zanelli, & A. V. B., Bastos (Org.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil (p.
173 - 202). Porto Alegre: Artmed.; Gruman, J. A., & Saks, A. M. (2011). Performance management
and employee engagement. Human Resource Management Review, 14, 123-136. Recuperado de:
http://shop.tarjomeplus.com/Uploads/site-1/DownloadDoc/
288.pdf.;
Aguinis,
H.
(2013).
Performance management. Boston: Pearson; Batista, K. S. (2013). Coach: um estudo das
competências requeridas para o exercício da profissão. Dissertação (Mestrado em Administração) Fundação Pedro Leopoldo, MG, Brasil. Recuperado de: http://www.fpl.edu.br/2013/media/
pdfs/mestrado/dissertacoes_2013/dissertacao _karen_santos_batista_2013.pdf.
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Conceitua-se gestão de desempenho como um processo, contínuo e desenvolvido
no cotidiano do trabalho, de identificar, medir e desenvolver a performance de
pessoas e equipes, visando ao seu alinhamento aos objetivos estratégicos da
organização (Aguinis et al., 2011).

Segundo Armstrong (2006), a etapa de acordo de perfomance é aquela em que são
definidos os objetivos a serem alcançados, como a performance será medida e as
competências necessárias para tal objetivo. Já no plano de desenvolvimento
pessoal, são estabelecidas ações que o empregado precisa realizar para melhorar
sua performance, a fim de entregar as metas acordadas. Daí se segue a ação no
dia a dia, conforme o estabelecido. A partir daí, o empregado deve executar o
acordado, recebendo constantes feedbacks para que possa ir ajustando sua
trajetória. A etapa de revisão de performance acontece após um cíclo de tempo
predeterminado e inclui a comparação entre o que foi realizado e o que havia sido
acordado. Essa etapa pode levar à definição de notas para o empregado.

Esse processo ocorre em ciclos contínuos, cabendo ao gestor o papel de motivar,
dar feedback e atuar como coach para os membros de sua equipe. Os
comportamentos a serem observados na
didaticamente sumarizados na Tabela 4.

atuação

dos

gestores foram
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Tabela 4
Comportamentos dos gestores no processo de gestão de desempenho
Tema
Motivação

Feedback

Comportamentos
- Promover relação aberta de comunicação
- Demonstrar alto interesse nos resultados dos empregados
- Relacionar o trabalho de cada empregado com os objetivos
e sucesso da organização
- Estabelecer metas claras
- Entender o que seus liderados valorizam, o que os motiva
- Estabelecer metas claras e relevantes
- Envolver o empregado no estabelecimento das metas
- Frequente acompanhamento e comunicação dos
resultados
- Dar e receber feedbacks em tempo real, que sejam
capazes de reconhecer um bom trabalho ou corrigir uma
trajetória
- Dar informação sobre o desempenho

Autor
Waal & Heijden
(2015)
Pulakos et al. (2015)

Gondim & Silva
(2014)
Gruman & Saks (2011)
Waal & Heijden
(2015)
Pulakos et al. (2015)

Gondim & Silva
(2014)
- Dizer ao empregado aspectos positivos e negativos de sua Aguinis (2013)
atuação, comparada com o objetivo estabelecido
Coaching - Promover a cultura de melhoria contínua
Waal & Heijden
(2015)
- Acordar objetivos de curto prazo e ser capaz de alterá-los Pulakos et al. (2015)
ou flexibilizá-los de acordo com as mudanças de cenário
- Fazer do desenvolvimento um trabalho do dia a dia,
aproveitando as experiências, assim como exemplos
- Dar sugestões sobre o progresso das ações e tomadas de Batista (2013)
decisões
- Favorecer o desenvolvimento por meio de treinamentos ou
disposição de ferramentas necessárias
- Ajudar a construir um plano de ação
- Averiguação dos resultados
- Definir os objetivos de desenvolvimento para o empregado Aguinis (2013)
- Ocupar-se com um plano de desenvolvimento
- Identificar os recursos necessários ao alcance dos
objetivos
- Reconhecer performances positivas
Fonte: Aguinis, H. (2013). Performance management. Boston: Pearson; Batista, K. S. (2013). Coach:
um estudo das competências requeridas para o exercício da profissão. Dissertação (Mestrado em
Administração)
Fundação
Pedro
Leopoldo,
MG,
Brasil.
Recuperado
de:
http://www.fpl.edu.br/2013/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2013/dissertacao_karen_santos_bat
ista_2013.pdf; Gondim, S. M., & Silva, N. (2014). Motivação no trabalho. In: B. A. Zanelli, & A. V. B.,
Bastos (Org.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil (p. 173 - 202). Porto Alegre: Artmed.;
Gruman, J. A., & Saks, A. M. (2011). Performance management and employee engagement. Human
Resource
Management
Review,
14,
123-136.
Recuperado
de:
http://shop.tarjomeplus.com/Uploads/site-1/DownloadDoc/288.pdf; Pulakos, E. D., Hanson, R. M.,
Arad, S., & Moye, N. (2015). Performance management can be fixed: an on-the-job experiential
learning approach for complex behavior change. Industrial and Organizational Psychology, 8(1), 55.
Recuperado
de:
https://www.pdri.com/images/uploads/PM%20Reform%20-%20Driving%
20Behavior%20Change.pdf; Waal, A. A., & Heijden, B. I. (2015). The role of performance
management in creating and maintaining a high-performance. Journal of Organization Design , 4 (1),
1-11. Recuperado de: http://www.jorgdesign.net/article/view/17955..

Esse quadro de referência serviu como base para a coleta e para a análise dos
dados.
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3.3

Unidade de análise e observação

A unidade de análise refere-se à definição do que é o caso, podendo ser um
indivíduo, uma organização, uma decisão, um programa, etc. A definição da
unidade de análise está ligada à maneira pela qual a questão do estudo foi definida
(Collis & Hussey, 2005). Neste estudo, foi escolhida para análise uma das filiais da
GE, localizada na cidade de Contagem, Minas Gerais, a GE Transportation. A
autorização para realização do estudo na unidade encontra-se no Apêndice B.

Essa unidade foi uma das primeiras a adotar o novo modelo de gestão de
desempenho, no último trimestre de 2014, sendo, portanto, um locus privilegiado
para se entender como os gestores estão atuando nesse processo. Essa unidade
faz parte do negócio de transportes da GE, produzindo e recuperando locomotivas,
assim como realizando a prestação de serviços para esse produto. Atualmente, tem
550 empregados, entre os quais 52 possuem cargos de gestão. A unidade
pesquisada é responsável pela operação do negócio da região, América do Sul, e
está dividida organizacionalmente conforme apresentado na Figura 11.

Diretor Presidente

Diretor de
Operações

Diretor Financeiro

Diretor Jurídico

Diretor Comercial

Diretor de
Produto e
Engenharia

Diretor de
Serviços

Diretor de RH

Diretor de TI

Figura 11
Estrutura Organizacional GE Transportes Ferroviários.
Fonte: documentos internos da General Electric Transportes ferroviários.

A unidade de observação deste estudo foram os gestores da GE Transportation.
Foram selecionados dois gestores seniores a partir da observação e indicação do
departamento de Recursos Humanos, obedecendo-se aos seguintes critérios:
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a) Atuarem como gestores seniores na GE Transportation em Contagem

desde, pelo menos, janeiro de 2014;
b) demonstrarem os comportamentos de gestão esperados pela GE, avaliado

por meio de observações diretas da equipe de RH e por meio do feedback
espontâneo de subordinados. O gestor A foi selecionado por demonstrar
mais fortemente esses comportamentos esperados pela GE; e o gestor B,
por não os demonstrar explicitamente.

A partir dessa indicação, foram entrevistados os gestores e seus subordinados.
Cada um tem quatro subordinados diretos, mas dois estavam de férias, sendo,
portanto, entrevistados, no total, seis empregados, subordinados aos dois gestores,
totalizando oito entrevistas.

3.4

Técnica de coleta de dados

Para a coleta de dados, foram utilizadas a análise documental, a observação
participante e entrevistas.

Um dos principais objetivos de uma pesquisa documental é validar e corroborar
outras fontes de dados. No entanto, deve ser avaliado com cuidado, critério e
crítica, já que todo documento elaborado tem um objetivo particular. Pode servir
como uma fonte de confirmação para os dados obtidos ou, ainda, correção de
informações, tendo como dificuldade a questão do acesso e da privacidade dos
documentos (Yin, 2015). Neste estudo, para a implantação do novo modelo de
gestão do desempenho, a empresa realizou diversos estudos e documentou todo
o processo da mudança, assim como o que pretendia alcançar. Para acompanhar
os resultados da implementação e a mudança ocorrida na gestão, a área de
recursos humanos, da qual a autora desta dissertação é gerente, realizou
pesquisas com os empregados pela intranet e grupos focais. A análise desses
documentos ajudou a entender a mudança e a alteração do papel do gestor.

A autora da dissertação também recorreu às suas anotações, observações e
percepções sobre a implantação do processo de gestão do desempenho na GE
Transportation, utilizando para tal a técnica de observação participante. Por ser
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membro da área de RH, o acesso à documentação foi também facilitado. A
observação participante consiste na observação do fenômeno, do qual o
observador/pesquisador é parte. O pesquisador pode ser parte ativa do fenômeno
ou estar periférico a ele, podendo ser visto como um observador e não um
supervisor ou avaliador do fenômeno (Martins, 2008).

Para descrever o processo de gestão de desempenho e o comportamento dos
gestores a partir da implantação do novo modelo, foram realizadas entrevistas com
os gestores selecionados e seus respectivos subordinados. As entrevistas trazem
a interpretação e análise de um fenômeno sob o ponto de vista do entrevistado,
com base nos pressupostos utilizados pelo pesquisador (Martins, 2008). Nesse
caso, a entrevista utilizada foi a semiestruturada, tendo sido o roteiro elaborado a
partir do quadro de referência (Apêndice C e D). A Tabela 5 apresenta as categorias
de análise da entrevista, respectivas questões e autores.
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Tabela 5
Categorias de análise e questões
Categoria
Processo GD

Questões
O que você entende por gestão de desempenho ou
performance?
Como é o processo de gestão de desempenho da GE?
Como era o antigo processo de gestão de desempenho
da GE?
Quais as principais diferenças entre os modelos?
Qual o papel do gestor no novo modelo de GD?

Planejamento

Como as metas são estabelecidas?
Qual o prazo das metas estabelecidas?
Quando as metas são estabelecidas?
Como é feita a revisão das metas?
Quando é feita a revisão das metas?
O que consta nas metas estabelecidas?
Como os recursos necessários para a execução das
metas são definidos? Quando?
Qual a participação do gestor no estabelecimento de
metas?
Qual a participação do empregado no estabelecimento
de metas?
Como é estabelecido o plano de desenvolvimento
individual? Qual a participação do gestor? E do
empregado?
Como você motiva o empregado no planejamento dos
objetivos organizacionais e de desenvolvimento?

Ação

Como você motiva seus empregados na execução do
plano estabelecido?
Qual o papel do gestor na execução das metas do
empregado?

Monitoramento

Como é feito o acompanhamento do plano estabelecido?
Qual a frequência do acompanhamento?
Como a informação sobre o progresso do empregado é
dada? Com qual frequência?

Autores
Aguinis (2013)
Batista (2013)
Gondim e Silva (2014)
Gruman & Saks (2011)
Pulakos et al. (2015)
Wall & Heijden (2015)

Revisão

Como é feita a revisão do desempenho?
Quando as metas podem ser alteradas?
Como é comunicado ao empregado sobre sua
performance? Com qual frequência?
Como a performance do empregado é reconhecida?
Quando?
Como o empregado pode dar feedback sobre o plano
estabelecido? Com qual frequência?
Fonte: elaborada pela autora.

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, seguindo esse roteiro
preestabelecido. Foram agendadas e tiveram duração média de 45 minutos. Os
entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice
D) antes do início da entrevista, que foi gravada e transcrita para posterior análise
dos dados.
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3.5

Técnica de análise dos dados

Foi adotada a técnica de análise de conteúdo, a partir das entrevistas e da pesquisa
documental. A análise do conteúdo, como um conjunto de técnicas de análise
sistemática das comunicações (Bardin, 1977), permitiu entender como os gestores
da GE estão atuando na gestão do desempenho a partir da implantação do novo
modelo pela empresa.

De acordo com Martins (2008), a análise de conteúdo envolve três grandes etapas:

a) pré-análise - escolha do material a ser estudado, neste caso, documentos
internos e o conteúdo das entrevistas;
b) exploração do material - categorização das palavras ou expressões,
levantamento de categorias, identificação de frequência, etc.
c) tratamento dos dados e interpretação - inferências sobre os dados e as
explorações realizadas, confrontando-os com a teoria.

Para a realização da categorização foram utilizadas as categorias de análise
definidas no quadro de referência, com o auxílio do software NVivo, 11.0, que
permitiu a organização e a criação de categorias de análise (nós), proporcionando
a conexão de dados. O software fornece ferramentas de consulta como relatórios,
diagramas e gráficos, possibilitando também a elaboração de tabelas com base na
frequência de palavras dos conteúdos das entrevistas das categorias selecionadas.

Ao trazer diferentes fontes de dados, o presente estudo utilizou a triangulação de
dados. Como aponta Yin (2015), a triangulação de dados coleta informações de
múltiplas fontes e permite a corroboração de uma mesma descoberta. No caso
deste estudo, as diferentes fontes reforçam as análises realizadas, de acordo com
os objetivos descritos.

A Tabela 6 apresenta a síntese da metodologia.
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Tabela 6
Síntese da metodologia
Objetivos
Caracterizar o novo
modelo de gestão de
desempenho da GE

Autores

Pontes (2014)
Marras et al. (2012)
Coelho (2011)
Pulakos et al. (2015)
Aguinis (2013)
Analisar
os Waal & Heijden (2015)
comportamentos
Pulakos et al. (2015)
esperados dos gestores Gondim e Silva (2014)
pelo novo modelo de Gruman & Saks (2011)
gestão de desempenho Batista (2013)
da GE
Aguinis (2013)
Analisar
os Waal & Heijden (2015)
comportamentos
Pulakos et al. (2015)
efetivos dos gestores, Gondim e Silva (2014)
após a implantação do Gruman & Saks (2011)
novo modelo de gestão Batista (2013)
de desempenho da GE
Aguinis (2013)
Fonte: elaborada pela autora.

Técnica de coleta de
Técnica de
dados
análise dos dados
Análise documental
Análise de conteúdo
Observação
participante

Analise documental
Entrevistas

Análise de conteúdo

Analise documental
Entrevistas

Análise de conteúdo
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4

Apresentação e discussão dos resultados

Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos por meio da análise
documental e entrevistas realizadas com empregados na General Electric, unidade
de Transportes Ferroviários em Contagem, Minas Gerais. Na primeira seção é
apresentado o novo modelo de gestão de performance implementado pela empresa
em 2014. Na segunda seção, a comparação com o modelo de GD anterior. Na
terceira seção, os comportamentos esperados dos gestores pela empresa, em
decorrência do novo modelo de GD. Essas primeiras seções estão embasadas na
pesquisa documental realizada e na observação participante. A quarta seção traz
os resultados obtidos por meio das entrevistas realizados com gestores e
subordinados.

4.1

Modelo de gestão de desempenho na GE

A gestão de desempenho na GE foi iniciada em 1976, quando foi criado o Employee
Management System (EMS) - sistema de gestão do empregado, em tradução livre,
visto que a empresa não faz a tradução dos seus principais conceitos, utilizando os
termos em inglês. Esse sistema passou por inúmeras alterações, com o objetivo de
adaptá-lo às mudanças no mundo, no mercado de trabalho e negócios. A mudança
significativa mais recente ocorreu no último trimestre de 2014, quando a empresa
testou um novo modelo, denominado Performance Development (desenvolvimento
da performance) em algumas de suas filiais em diferentes partes do mundo,
incluindo

a

unidade

de

negócio

objeto

deste

estudo

(Performance

Development@GE Deep Dive, setembro, 2014).

4.1.1 O antigo sistema: Employee Management System/EMS - sistema de
gestão do empregado

O sistema que vigorava na GE era o EMS, que era realizado em um ciclo de ações
ao longo do período de um ano, como mostra a Figura 11.
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4 .Avaliação do Gestor
3. Autoavaliação
5. Reuniões de calibração

1. Alinhamento de
metas e objetivos
6. Reuniões de
feedback

2. Reunião de revisão
Figura 12
Ciclo do Employee Management System (EMS).
Fonte: adaptado e traduzido de material de divulgação interna, intranet da General Electric (2014).

O ciclo iniciava-se com a reunião de alinhamento de metas e objetivos, na qual
gestor e empregado estabeleciam as metas individuais para o ano, baseadas nas
metas corporativas. Essas reuniões deveriam acontecer entre janeiro e março,
quando as metas corporativas também eram divulgadas. Essa data poderia variar
para os recém-admitidos na empresa, quando esse alinhamento era realizado no
primeiro mês da admissão. O sistema da GE permitia a inclusão de até cinco metas
anuais. A orientação era para que as metas fossem objetivas para que uma justa
mensuração fosse aplicada. Além disso, as metas também deveriam contemplar
objetivos pessoais de desenvolvimento.

No segundo momento ocorria a reunião de revisão – chamadas de Mid Year Review
ou revisões do meio do ano, entre junho e julho. Esses encontros não eram
formalizados ou registrados na ferramenta de suporte. Esse não era um momento
obrigatório, mas uma oportunidade de revisar as metas e alterá-las, caso fosse
necessário. Para alterações de metas, se já houvesse sido preenchido o limite de
cinco metas anuais, uma deveria ser cancelada para dar lugar à outra. Se o limite
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não houvesse sido alcançado, bastava fazer a inclusão de nova meta. Todavia, não
havia espaço para inserir algum comentário sobre os progressos já realizados.

A próxima etapa, a autoavaliação (Figura 12), iniciava-se entre novembro e
dezembro. Cada empregado deveria resumir o trabalho feito durante todo o ano,
relatando o desempenho alcançado frente às metas estabelecidas. No entanto, a
avaliação não era somente sobre as ações realizadas e objetivos alcançados. Com
igual peso, o empregado deveria mencionar como se autoavaliava para cada um
dos valores, sendo as opções: necessita de desenvolvimento, atinge as
expectativas ou excede as expectativas. Eram descritas as fortalezas e os pontos
que precisavam de desenvolvimento. O empregado deveria também escrever suas
aspirações profissionais, sua mobilidade geográfica e o que esperava desenvolver
em termos de habilidades e conhecimentos no ano seguinte. O processo era
formalizado em um sistema desenvolvido pela própria GE.

Figura 13
Etapas da avaliação de desempenho no EMS.
Fonte: adaptado e traduzido de material de divulgação interna, intranet da General Electric (2014).

Na avaliação do gestor, ele deveria avaliar cada membro da sua equipe, seguindo
as três etapas relatadas anteriormente. Para a performance, o gestor deveria
considerar: o que foi realizado e comparar com os objetivos estabelecidos no
começo do ciclo; usar métricas objetivas; e basear-se nos resultados observáveis
que ocorreram durante o ciclo. Para os valores, os gestores deveriam analisar:
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como o trabalho foi realizado; e avaliar cada empregado pelos comportamentos
apresentados, comparados aos valores da empresa. A Figura 13 resume a
avaliação.

O como

O que
- o que é feito comparado com os
objetivos
- uso de métricas objetivas
- resultados observáveis do passado

Escala de avaliação para
performance
1.
2.
3.

Supera expectativas
Atende as expectativas
Necessita desenvolver

- como é feito o trabalho
- avaliação de cada valor da empresa
- comportamentos diferentes são
esperados para cada nível de
senioridade

Escala de avaliação para
valores
1.
2.
3.

Supera expectativas
Atende às expectativas
Necessita desenvolver

Figura 14
Avaliação pelo gestor.
Fonte adaptado e traduzido de material de divulgação interna, intranet da General Electric (2014).

Ao final da análise, o gestor atribuía uma nota ao empregado, que era o resultado
das notas atribuídas à performance e aos valores, conforme ilustra a Tabela 7:

Tabela 7
Notas para avaliação no ciclo EMS
PERFORMANCE
VALORES
AVALIAÇÃO FINAL
Supera as expectativas
Supera as expectativas
Supera as expectativas
Atende às expectativas
Excelente
Atende às expectativas
Supera as expectativas
Atende às expectativas
Atende às expectativas
Forte contribuidor
Supera as expectativas
Necessita desenvolver
Atende às expectativas
Necessita desenvolver
Necessita desenvolver
Necessita desenvolver
Supera as expectativas
Necessita desenvolver
Atende às expectativas
Necessita desenvolver
Necessita desenvolver
Insatisfatório
Fonte: adaptado e traduzido de material de divulgação interna, intranet da General Electric (2014).

Para que as avaliações tivessem coerência dentro de determinado grupo ou
unidade, a GE realizava internamente reuniões de calibração, chamadas de
Session C. Durantes essas reuniões, cada gestor apresentava a própria equipe em
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relação a resultados e valores. Outros gestores e o profissional de recursos
humanos podiam acrescentar informações e fornecer feedback para complementar
a visão do gestor. Ao realizar comparações e discussões, era possível que
avaliações individuais tivessem que ser revistas. Com a decisão final sobre a
avaliação de cada membro da equipe, o gestor marcava as reuniões de feedback.
Nessas reuniões, gestor e empregado deveriam passar por todos os pontos:
performance, valores, necessidades de desenvolvimento e carreira, além de dizer
ao empregado qual havia sido sua avaliação final. Esse resultado da avaliação era
balizador para as decisões de recursos humanos, tais como remuneração, bônus,
treinamentos, promoções e movimentações.

Pode-se comparar esse modelo da GE (EMS) com os conceitos discutidos por
Pontes (2014), Armstrong (2006) e Cruz (2008), apresentados nas Figuras 2, 3 e
4, respectivamente. No modelo apresentado pela GE e que tem suporte nesses
autores, três grandes momentos são destacados:

a) Planejamento – momento em que gestores e empregados alinham as metas
e objetivos a serem alcançados, estabelecem o plano que será executado e
como os resultados serão medidos (Armstrong, 2006; Cruz, 2008; Pontes,
2014). Esse é o primeiro momento do ciclo de gestão de desempenho, que
acontecia entre janeiro e março;
b) acompanhamento – os autores argumentam que o acompanhamento deve
ser constante para a possível correção de rota, se necessário. Entretanto,
seus esquemas didáticos tratam o acompanhamento como uma etapa, como
o planejamento e avaliação, o que é similar ao modelo da GE, que determina
uma reunião de revisão (Mid Year Review) que poderia ocorrer, já que não
é obrigatório, entre junho e julho;
c) avaliação – é o momento final do ciclo, quando os resultados alcançados
são comparados com as metas estabelecidas. Esses resultados geralmente
alimentam os processos de recompensas (salários, bônus, promoções,
treinamentos) (Armstrong, 2006; Cruz, 2008; Pontes, 2014). Essa etapa, no
modelo da GE, pode chegar a três meses, pois apresenta subetapas como
autoavaliação, avaliação do gestor, avaliação do superior do gestor e
calibração interna.
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Em síntese, o modelo que a GE adotava apresenta etapas similares às
preconizadas por Armstrong (2006), Cruz (2008) e Pontes (2014), sendo a etapa
de acompanhamento dos resultados (Pontes, 2014), no modelo da GE, chamada
de revisão do meio do ano (Mid Year Review) não obrigatória. Na concepção da
GE, definir uma revisão de meio de ano obrigatória poderia deixar implícito que
haveria um momento específico para se acompanhar o desempenho, que essa
avaliação não era algo constante. Ao se comparar o modelo GE com o proposto
por Armstrong (2006), apresentado na Figura 3, verifica-se que também há o link
com as recompensas financeiras - salário e bônus; e com as não financeiras, como
progressão de carreira e promoções. Entretanto, quando se analisa o modelo de
Cruz (2008), apresentado na Figura 6, é possível destacar um ponto muito
relevante de diferença em relação ao modelo da GE, referente ao papel do gestor
como central no processo, como o responsável por girar o ciclo, por meio de
coaching e motivação. No material analisado pela GE, o destaque é no processo
em si, como se o processo fosse maior que as pessoas e que, por si só, fosse capaz
de garantir o desempenho ou, pelo menos, a sua gestão.

Este último fator foi alterado com o novo modelo de GD da GE, que é apresentado
na seção seguinte.

4.1.2 O novo modelo: performance development - desenvolvimento da
performance

Os dados e informações aqui apresentados são resultado de documentos formais
da GRH da empresa, da observação participante, de documentos da pesquisadora
e de diferentes anotações durante os processos de grupos focais, de grupos de
discussão e de entrevistas com os empregados (dados de pesquisa, 2017).

A implantação do novo modelo de gestão da performance da GE está relacionada
à transformação cultural que a organização vem promovendo, que tem o objetivo
de acompanhar a nova missão da GE - tornar-se a maior indústria digital do mundo.
Estão ocorrendo diversas mudanças na estrutura e na composição de negócio da
empresa, com a aquisição de novas indústrias e venda de partes do negócio,
incluindo ainda a alteração de seus valores. Esses aspectos são citados no material
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de divulgação interna, de acesso ao time de RH, na ocasião da implantação do
novo sistema (dados de pesquisa, 2017).

Para implantar o performance development (desenvolvimento da performance),
foram realizadas pesquisas com os empregados, que indicaram que o antigo
sistema, o EMS, não permitia uma conexão pessoal com as metas, com o
desenvolvimento individual e com as aspirações de carreira. Os gestores disseram
que o sistema não lhes ajudava a inspirar, engajar e liderar suas equipes e a
melhorar a performance. Os líderes seniores, os executivos da empresa,
responsáveis por ajudar a formar a cultura da organização, disseram que não
percebiam que o sistema promovia a melhoria da performance individual e das
equipes na mesma proporção em que a cultura evoluía. Além disso, os feedbacks
indicaram a necessidade de um processo mais fluido e não dirigido por eventos
pontuais; que era preciso simplificar o processo e as ferramentas a ele atreladas;
que deveria ser aberto espaço para feedbacks que não fossem somente do gestor
para o empregado; e que se gastava muito tempo olhando para o passado, quando
era necessário realizar as avaliações de final de ano. Tais aspectos foram centrais
para justificar a mudança do processo (dados de pesquisa, 2017).

Ao realizar benchmarking com outras empresas, a GE notou que precisava mudar
o seu sistema, de forma que fosse focado em:

a) Promover resultados e não premiar esforço;
b) basear-se em comportamentos e não em ferramentas;
c) gerar impacto e não em seguir rituais;
d) uma relação de coach entre empregado e gestor, e não de obediência a
processos.

Esse resultado foi apresentado durante o processo de implementação do novo
modelo, em slides que nortearam o primeiro módulo de treinamento (dados de
pesquisa, 2017).

O primeiro teste do novo modelo de gestão de performance foi realizado com 5.000
empregados em algumas de suas unidades no mundo, no último trimestre de 2014.
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Na América Latina, a unidade escolhida foi a do negócio de transportes do Brasil,
localizada na cidade de Contagem, Minas Gerais. Atualmente, esse modelo já está
presente em todas as unidades do mundo, com adaptações necessárias às
legislações locais (dados de pesquisa, 2017).

Esse

novo

modelo

recebeu

o

nome

de

Performance

Development

(desenvolvimento da performance – tradução livre). Esse conceito, Performance
Development, enfatiza o foco dado no desenvolvimento dos empregados e,
consequentemente, da empresa, e não em seus controles. A Figura 14 ilustra o
ciclo do modelo:

Encontro de
Prioridades

Encontros Constantes

Encontro de
fechamento

Figura 15
Ciclo do desenvolvimento da performance (PD).
Fonte: material de treinamento do novo modelo de gestão de desempenho. General Electric (2014).

Esse ciclo pode ser descrito pelas palavras que foram incorporadas no vocabulário
da empresa com o novo modelo de gestão de performance: prioridades (priorities),
encontros constantes (touchpoints), sumário (summary) e dicas (insights). As
descrições a seguir são baseadas no roteiro de treinamento para os empregados,
realizado pela área de RH (dados de pesquisa, 2107).

A palavra prioridade (priority) substitui a palavra metas, não só no vocabulário, mas
também em seu impacto. Espera-se que ao estabelecer um objetivo o empregado
foque sua atenção no que é mais relevante para o seu cliente, tornando-o uma
prioridade. A priorização supõe que exista uma sequência de atividades a serem
realizadas e que é preciso definir o que é mais importante. Uma prioridade pode e
deve ser revista sempre que houver mudança de cenário, não havendo uma data
predeterminada para essa revisão. Com isso, espera-se trazer mais flexibilidade e
agilidade para o trabalho do empregado, resultando em uma empresa mais ágil
para se adaptar às mudanças. O ciclo começa com o encontro que definirá as
primeiras prioridades para cada empregado. A orientação é que o empregado tenha
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interação suficiente com o seu cliente, interno ou externo, dependendo da função,
para que possa priorizar suas entregas, alinhadas com os objetivos desses clientes.
Gestor e empregado devem, juntos, identificar essas prioridades e alinhá-las
também aos objetivos maiores da organização. Devem adicionar o aspecto
comportamental, que é direcionado pelos valores da empresa, identificando os
comportamentos e atitudes que contribuam para o alcance das prioridades.

Encontros constantes (touchpoints) são eventos que substituem as reuniões
formais de feedback. Não há um momento específico ou hora marcada para
conversar sobre o que está acontecendo na organização e com o empregado.
Sempre que houver discussão sobre uma prioridade (alteração, cancelamento,
nova inserção), contribuições realizadas pelo empregado, aprendizados ocorridos
e/ou

que

precisem

ser

incorporados,

carreira,

feedback

sobre

algum

comportamento específico, etc., deverá ocorrer um encontro. Esses encontros não
precisam ser formais, podem acontecer durante um café, em uma ligação telefônica
ou em uma sala reservada. Espera-se que eles sejam frequentes e tenham foco
em melhorar o desempenho futuro e não só discutir o passado. Não existe um
número predefinido de encontros a serem realizados durante o ano ou ciclo. Eles
devem acontecer sempre que gestor ou empregado sentirem necessidade,
podendo ser agendado tanto pelo gestor como pelo empregado. O objetivo é
estreitar os momentos de interação, diminuir a formalidade e aumentar o impacto
sobre a performance do empregado.

Encontro de fechamento (summary touchpoint) é aquele que finaliza o ciclo, quando
gestor e empregado devem produzir o sumário (summary), um documento que
resume esse ciclo encerrado. É um relatório simples, de uma página, que deve
trazer os destaques do período discutido. No documento, devem ser ressaltadas as
contribuições do empregado, os comportamentos que favorecem o seu
desempenho e devem ser mantidos, assim como sugestões de mudança ou
inserção de conhecimento ou de comportamentos que melhorem o seu
desempenho. É escrito a quatro mãos, em um único documento acordado entre
gestor e empregado. Após sua submissão no sistema, finda-se o período e o outro
já se inicia. Após essa submissão, não há outra etapa no processo de gestão de
performance, uma vez que no atual modelo de gestão de performance da GE não
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há avaliação final, ou seja, o empregado não recebe uma nota ou conceito ao final
de um ciclo.

Outro conceito que permeia o ciclo de desenvolvimento de performance da
empresa são os insights (ou dicas, tradução livre que será aqui utilizada). As dicas
são feedbacks recebidos pelo empregado, que podem vir de diversas fontes: pares,
gestores, colegas de outra unidade ou área, etc. Empregados podem trocar dicas
entre si, pessoalmente ou por meio da ferramenta eletrônica. As dicas devem ser
compartilhadas sempre que algum comportamento importante for observado. Há
duas formas de compartilhar uma dica: um reforço positivo (continue) ou uma
consideração (consider). No primeiro caso, salienta-se um comportamento
observado que impactou de forma positiva a equipe, a prioridade, etc. É importante
para que o empregado saiba exatamente o que fez para ter gerado um impacto
positivo. Uma dica de consideração acontece quando é constatado um
comportamento que não tenha contribuído de maneira positiva e precise ser revisto
e alterado. Essas dicas ajudam a orientar a efetividade das ações do empregado.
As dicas, ainda que inseridas no sistema de acompanhamento, não precisam ser
compartilhadas com o gestor, se ele não for a sua fonte, ficando disponíveis apenas
para quem as recebe, cabendo ao empregado a decisão de as compartilhar ou não.
O objetivo é aprimorar o desempenho do empregado, fazendo com que todos
atuem em uma rede colaborativa.

Para o acompanhamento da gestão da performance, a GE criou um website, sendo
que toda informação do site também está disponível no aplicativo desenvolvido
para telefones celulares ou tablets, e vice-versa. Tanto no site como no aplicativo,
o empregado pode inserir suas prioridades, anotar a descrição dos seus encontros
com o gestor e, por fim, submeter seu sumário. No mesmo site, as dicas também
podem ser compartilhadas. Na aba específica das dicas, o empregado pode enviar
uma dica para quem desejar, assim como verificar as que recebeu. No sistema,
além de fazer a inserção de suas prioridades, contribuições e dicas, o empregado
pode ilustrar os temas com fotos, apresentações, documentos, etc. Tudo o que for
inserido como prioridade e contribuições no relato dos encontros constantes e dicas
recebidas pelo gestor está disponível para visualização do empregado e de seu
gestor imediato. As dicas recebidas de qualquer outra fonte, que não o gestor
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direto, ficam disponíveis somente para o empregado, a não ser que ele decida
habilitar a função de compartilhar com o seu gestor. Esse site, até o momento, não
gera informação para outro sistema ou para os subsistemas de recursos humanos,
como remuneração e recompensas, treinamentos, plano de sucessão, etc.

Esse novo modelo de gestão de desempenho é guiado por algumas regras, que a
companhia divulga para seus empregados e gestores (dados de pesquisa, 2107):

a) A empresa é meritocrática.
b) é um sistema de diálogo constante, cuja responsabilidade é compartilhada
entre empregado e gestor;
c) foco no desenvolvimento dos empregados por meio da performance;
d) é baseado em poucas regras para permitir uma experiência mais
individualizada e pessoal;
e) o sucesso do modelo deve ser medido pelo impacto nos empregados e
gestores;
f) a tecnologia é somente um facilitador;
g) não tem que ser perfeito, é um processo contínuo de aprendizagem e
adaptação.

Pode-se observar mudança significativa entre os dois modelos de gestão de
performance da GE. A expectativa de transformação da organização com a
mudança no sistema de gestão de performance pode ser explicada na Figura 15.

72

Definir metas
Revisar ano
anterior

Janeiro

Discussão
do
meio do ano
Escrever
avaliações

Dezembro

Conversas frequentes,
alinhamentos, feedbacks,
aprendizados, orientação...

Janeiro

Dezembro

Conversas frequentes
Duas discussões ao ano
Análise voltada para o passado
Sistema formal e focado no processo
Avaliação de baixo para cima

Focado no futuro
Informal e voltado para ação
Focado em conversas e adaptação

Figura 16
Diferenças entre os modelos de gestão adotados pela GE.
Fonte: traduzido e adaptado pela autora do material interno de divulgação da General Electric
(2014).

O novo modelo de gestão de desempenho da GE visa alterar a forma e o foco do
gerenciamento da performance na empresa. De um ciclo com ações estáticas e
bem definidas agendadas ao longo do ano, característico do modelo anterior,
propõe-se um modelo mais fluido, sem agenda fixa. A intenção é que a GD seja
uma constante na empresa, não acontecendo em dois ou três eventos ao longo do
ano. É um modelo mais informal, que divide a responsabilidade de sua execução
entre gestor e empregado. Outra característica importante é ter foco no futuro: em
vez de se gastar horas avaliando o que ocorreu no passado, como era feito nas
etapas de autoavaliação e avaliação do gestor, o foco passa a ser debater, no
momento real, a experiência recém-vivida, para que ela sirva de aprendizado e
contribua para melhorar e aperfeiçoar a performance.

Com o novo modelo, destaca-se o papel central do gestor, como pontuado na
Figura 15, em relação aos comportamentos de relacionamento entre gestor e
empregado - conversas frequentes, alinhamentos, feedbacks, aprendizados,
orientação -, que se espera serem constantes ao longo do processo. Cruz (2008)
traz sustentação a essa proposição e avança na discussão, se comparado a Pontes
(2014) e Armstrong (2006), ao destacar o caráter cíclico e interdependende das
atividades de planejamento, verificação e avaliação e de seu caráter de
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interdependência. Destaca ainda o empregado no processo e relação com o seu
gestor, que pode e deve atuar visando à motivação, por meio de coaching (Cruz,
2008).

Outros autores que também dão sustentação à construção e modelo atual da GE
são Pulakos et al. (2015), podendo-se destacar a similaridade das Figuras 15
(modelo GE) e 7 (Pulakos et al., 2015), indicando que a GE, além de realizar as
análises internas, também utilizou o conhecimento acadêmico da área. Como
pontuam Pulakos & O'Leary (2011), o foco é no desenvolvimento de
comportamentos que reforcem essa nova proposição, para que se possa efetivar a
mudança no processo de gestão, criando uma relação de confiança entre gestor e
empregado, em um ambiente aberto para feedbacks construtivos e de melhoria
contínua.

Na tentativa de orientação e alinhamento interno, a GE estabeleceu os
comportamentos que espera de seus gestores, assunto que é tratado na próxima
seção.

4.2

O papel do gestor no novo modelo

Tambem nesta seção, os dados e informações são provenientes de documentos
formais da área de RH da empresa, da observação participante e de documentos
da pesquisadora e de diferentes anotações durante os processos de grupos focais,
de grupos de discussão e de entrevistas com os empregados (dados de pesquisa,
2017).

Como parte da implantação do novo modelo, a GE também buscou enfatizar o
papel esperado de cada gestor. Para isso, lançou mão de treinamentos para
desenvolver o gestor como coach. Na ocasião da implantação do novo modelo, a
empresa elaborou e treinou todos os gestores em quatro módulos de duas horas
cada:

definindo

prioridades,

insights,

diálogos

de

carreira

e

coaching.

Recentemente, em 2017 um novo treinamento foi lançado especialmente para
gestores, explicitando a expectativa sobre seus comportamentos. Este treinamento
tinha duração de 20 horas e foi obrigatório para todos os gestores. Vale destacar
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ainda que a empresa possui um catálogo de treinamentos presenciais e virtuais que
são ofertados aos empregados. Eles são direcionados de acordo com a
necessidade de desenvolvimento do empregado e também por interesse pessoal,
já que alguns deles são gratuitos e só requerem inscrição no site destinado. Em
todos os treinamentos de liderança, a expecativa sobre o papel do gestor é
reforçado.

De acordo com o material divulgado internamente para treinamento dos
empregados (dados de pesquisa, 2107), os gestores devem estar próximos de cada
membro de seu time (o termo time é usado na empresa e será aqui reproduzido).
O objetivo é conhecê-los para poder desenvolvê-los. Assim como o sistema migrou
de uma análise do passado para um olhar de melhoria para próximas ações, o
papel do gestor como coach do seu time ganhou o mesmo caráter. Ou seja, o papel
do gestor é desenvolver cada membro do seu time para que a performance esteja
em constante evolução.

A GE explicita para os seus gestores que o coaching é a oportunidade para que ele
e

empregado

tenham

conversas

significativas

sobre

desempenho,

desenvolvimento e carreira. Em um ambiente de confiança, o gestor deve utilizar
as habilidades e talentos do empregado para a necessidade de mudança e
desenvolvimento e, principalmente, para comprometê-lo com a ação. O processo
de coaching se dá nos encontros costantes, conforme descrito anteriormente.
Espera-se que a cada encontro o empregado saia estimulado a manter seu bom
desempenho ou a melhorá-lo, seja por meio de uma nova ideia, de um novo
recurso, de reflexão ou percepção não antes atingida (dados de pesquisa, 2017).

No modelo divulgado pela GE, há quatro etapas a que o gestor deve se atentar
para conduzir o processo de coaching com seus empregados (dados de pesquisa,
2017):

a) Identificar – quando o empregado precisa de ajuda ou de uma reflexão.
Ainda que um encontro costante (touchpoint) possa e deva ser iniciado tanto
pelo gestor quanto pelo empregado, é responsabilidade do gestor enxergar
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a oportunidade para uma conversa ou aproveitar o momento iniciado pelo
empregado;
b) preparar – o gestor deve se preparar para ter essas conversas e fazê-las
significativas. Deve basear-se em comportamentos e fatos observados;
buscar a perspectiva do empregado sem pré-julgamentos; saber as
motivações do empregado; e refletir sobre a melhor maneira de apoiar e
ajudar;
c) conduzir – ao conduzir essas conversas, o gestor deve falar sobre os
comportamentos e fatos observados e ser capaz de associá-los à
performance. Deve ouvir o empregado, considerando o seu ponto de vista,
e refletir sobre os aprendizados, tanto para reconhecer comportamentos que
colaboram com a performance, quanto para fazer alguma correção;
d) acompanhar – o acompanhamento é a observação sobre os pontos
acordados entre gestor e empregado. Ao realizar o acompanhamento, o
gestor pode reconhecer os avanços alcançados, ajudar com algum suporte
específico ou, ainda, atentar para uma possível revisão de metas ou
comportamentos. Além disso, ao acompanhar, o gestor deve reconhecer a
importância do trabalho do empregado para o atingimento das metas.

Essas etapas descrevem o ciclo PDCA, que é evidenciado por Aguinis (2013), que
afirma que planejar, acompanhar, verificar, corrigir e avaliar são as etapas de um
processo de coaching a ser realizado pelo gestor, conforme demonstrado
anteriormente na Figura 9. Entretanto, o modelo GE destaca que são vários ciclos
que devem ocorrer no dia a dia da relação entre gestor e empregado, ao longo do
percurso.

Em material de treinamento para desenvolvimento de gestores, lançado em 2016
(dados de pesquisa, 2107), a GE vem comunicando as expectativas que tem em
relação ao papel dos gestores como gestores de pessoas em uma indústria digital,
o que é a visão da empresa atualmente. O papel do gestor, na expectativa da
empresa, é o de ser coach e inspirar para impactar positivamente o cliente,
fortalecendo seu time para se desenvolver e contribuir para os objetivos
organizacionais. Os comportamentos esperados dos gestores foram divididos em
quatro grandes temas: time, ambiente, trabalho e crescimento. A descrição a seguir
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é uma tradução livre do slide de treinamento ministrado pela GE (dados de
pesquisa, 2017).

a) Time
− Entender as competências de cada membro do time, seus objetivos,
valores e sonhos;
− ajudar o time a trabalhar junto, utilizando sua força para entregar
resultados;
−

demonstrar a importância da colaboração, promovendo o trabalho em
equipe pra atingir o melhor resultado;

b) Ambiente
− Ser promotor da cultura e ajudar o time a navegar na mudança;
− criar um ambiente de contínuo aprendizado por meio do teste e falha,
garantindo um ambiente seguro para se testar novas ideias que gerem
resultados significativos;
− confiar na equipe para que sejam responsáveis pelos seus próprios
objetivos e ações, ajudando ao retirar os obstáculos que possam
encontrar.
c) Trabalho
− Garantir que os objetivos de cada membro do time estejam alinhados
para resolver os problemas do cliente e entregando resultado;
− desafiar o time constantemente a entregar sempre o melhor,
questionando processos, procedimentos, para entregar cada vez mais
eficazmente de maneira mais simples e adaptativa;
− colaborar horizontalmente para entregar as soluções.
d) Crescimento
− Ser coach do time para promover desenvolvimento e crescimento;
− reconhecer o time por impacto e resultados;
− fornecer feedback para aumentar a eficiência e promover o crescimento;
− pedir feedback e considerá-los.
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Um paralelo entre o que a GE descreve como os comportamentos esperados dos
seus gestores e a teoria indica a sustentação dessa proposição, conforme
apresentado na Tabela 8.

Tabela 8
Comparativo entre os comportamentos
comportamentos definidos pela GE
Tema GE
Time

destacados

pela

teoria

e

os

Comportamento GE

Tema
Comportamento Teoria
Teoria
Entender as competências de cada Motivação Entender o que seus liderados
membro do time, seus objetivos,
valorizam, o que os motiva (Gondim
valores e sonhos.
& Silva, 2014)
Ajudar o time a trabalhar junto,
utilizando sua força para entregar
resultados.
Demonstrar a importância da
colaboração,
promovendo
o
trabalho em equipe para atingir o
melhor resultado.

Ambiente

Ser promotor da cultura e ajudar o Coaching Acordar objetivos de curto prazo e
time a navegar na mudança.
ser capaz de alterá-los ou
flexibilizá-los de acordo com as
mudanças de cenário (Pulakos et
al., 2015)
Criar um ambiente de contínuo Coaching Promover a cultura de melhoria
aprendizado por meio do teste e
contínua (Waal & Heijden, 2015)
falha, garantindo um ambiente
seguro para se testar novas ideias
que gerem resultados significativos.
Confiar na equipe para que sejam Coaching Favorecer o desenvolvimento por
responsáveis pelos seus próprios
meio de treinamentos ou disposição
objetivos e ações, ajudando ao
de
ferramentas
necessárias
retirar os obstáculos que possam
(Batista, 2013)
encontrar.
Motivação Envolver
o
empregado
no
estabelecimento
das
metas
(Gruman & Saks, 2011)

Trabalho

Garantir que os objetivos de cada Motivação Relacionar o trabalho de cada
membro do time estão alinhados
empregado com os objetivos e
para resolver os problemas do
sucesso da organização (Pulakos et
cliente e entregando resultado.
al., 2015)
Estabelecer
metas
claras
e
relevantes (Pulakos et al., 2015)
Desafiar o time constantemente a Coaching Promover a cultura de melhoria
entregar
sempre
o
melhor,
contínua (Waal & Heijden, 2015)
questionando
processos,
procedimentos, para entregar cada
vez mais eficazmente de maneira
mais simples e adaptativa.
Colaborar horizontalmente para
entregar as soluções.

Crescimento Ser coach do time para promover Coaching Fazer do desenvolvimento um
desenvolvimento e crescimento.
trabalho do dia a dia, aproveitando
as experiências, assim como
exemplos (Pulakos et al., 2015)
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Dar sugestões sobre o progresso
das ações e tomadas de decisões
(Batista, 2013)
Ajudar a construir um plano de ação
(Batista, 2013)
Definir
os
objetivos
de
desenvolvimento para o empregado
(Aguinis, 2013)
Ocupar-se com um plano de
desenvolvimento (Aguinis, 2013)
Reconhecer o time por impacto e Coaching Reconhecer
performances
resultados.
positivas (Aguinis, 2013)
Dar feedback para aumentar a Feedback Frequente acompanhamento e
comunicação dos resultados (Waal
eficiência
e
promover
o
& Heijden, 2015)
crescimento.
Dar e receber feedbacks em tempo
real, que sejam capazes de
reconhecer um bom trabalho ou
corrigir uma trajetória
Dar
informação
sobre
o
desempenho (Pulakos et al. 2015)
Dizer ao empregado aspectos
positivos e negativos de sua
atuação, comparada com o objetivo
estabelecido (Aguinis, 2013)
Pedir feedback e considerá-los.
Feedback Dar e receber feedbacks em tempo
real, que sejam capazes de
reconhecer um bom trabalho ou
corrigir uma trajetória (Pulakos et
al., 2015)
Fonte: elaborado pela autora.

Pelo comparativo, é possível observar boa aderência entre o que a GE espera dos
seus gestores e o que a literatura pontua como sendo o papel do gestor no processo
de GD. De forma geral, dos 22 comportamentos pontuados pelo referencial teórico,
16 são representados na GE, ou seja, mais de 70%. O tema com mais aderência
foi feedback com todos os comportamentos pontuados (100%), seguindo de
coaching (73%) e, por fim, motivação (57%).

Verifica-se que três comportamentos citados pela GE que se relacionam com o
incentivo e a colaboração entre os empregados não foram discutidos no referencial
teórico, ressaltando-se a necessidade de sua revisão, até mesmo porque a questão
da colaboração perpassa a motivação, o feedback e o coaching.

Conforme Aguinis (2013), é essencial o foco no comportamento para gerar
mudança no processo de gestão de desempenho. A GE vem imprimindo esforços
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nesse sentido, tendo colocado o coaching como ferramenta principal para os
gestores do processo de GD; divulgado em 2016, uma lista com os
comportamentos esperados; e em 2017, fez um esforço significativo para que todos
os gestores passassem por um treinamento de dois dias sobre os comportamentos.

Uma vez explicitado o sistema de GD da GE, na próxima seção apresenta-se e
discute-se a percepção dos empregados sobre esses comportamentos esperados
dos gestores.

4.3

Comportamentos efetivos dos gestores após a implantação do modelo
de gestão de desempenho da GE

Nesta seção são apresentados os dados obtidos por meio das pesquisas
documentais e da observação participante sobre a evolução dos comportamentos
dos gestores; e a percepção sobre o comportamento dos gestores frente ao modelo
de gestão de performance, por meio das entrevistas realizadas com gestores e
empregados.

4.3.1 Aderência dos gestores ao modelo de gestão de desempenho

Foram coletados dados por meio de análise da documentação gerada pela
empresa e da observação participante. No caso da documentação, são gerados
indicadores e relatórios, sem uma frequência definida, com o objetivo de monitorar
a adesão dos gestores ao comportamento desejado e à aderência ao modelo em
si. Já na observação participante, a autora da pesquisa, como gestora da área de
RH e participante da implantação do novo modelo, realizou pequenos grupos focais
e conversas direcionadas com empregados e gestores, que foram registrados e
compartilhados com o grupo de implantação do projeto (Dados de pesquisa).

Os pequenos grupos focais, como eram chamados internamente, consistiam em
selecionar randomicamente empregados e gestores para uma discussão sobre
temas pré-determinados e com perguntas definidas. O objetivo destes grupos
focais era captar a percepção de gestores e empregados sobre diferente pontos do
novo modelo, tais como: atuação dos gestores, uso da ferramenta, adesão ao novo
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modelo, etc. O papel do gestor de RH, a autora deste estudo, era facilitar a
discussão, fazendo as perguntas que eram pré-determinadas pelo time de gestão
da implantação e reportar as respostas capturadas. Além dos grupos focais,
discussões informais eram realizadas com gestores e empregados. Os relatos eram
compartilhados com a empresa com a autorização dos empregados. ) objetivo,
tanto dos grupos focais, como das discussões informais, era avaliar a percepção
dos empregados e gestores sobre a nova ferramente e fazer correções ou
adequações no modelo, se necessário. Esses monitoramentos aconteceram
durante o processo de implantação do novo modelo, em 2014, e no ano
subsequente.

Nesses monitoramentos citados, foi possível perceber aumento na expectativa dos
empregados de que os gestores estreitariam suas relações e tornariam os
feedbacks mais simples e constantes. Nos grupos focais, essa mudança de
comportamento apareceu como mais presente, tanto na percepção dos gestores,
como dos empregados. Também, na percepção de ambos os grupos a utilização
da ferramenta que facilita a formalização dessas conversas e feedbacks aparece
como sendo aquém do esperado. Ou seja, parece ter havido uma mudança de
comportamento na relação, mas esta não se transferiu para a formalização no
sistema. É importante ressaltar que Pulakos & O'Leary (2011) destacam que o
comportamento do gestor é mais importante que o processo em si ou a própria
ferramenta.

O resultado dos grupos focais indica que, para os empregados, os gestores ainda
precisavam ser mais claros em relação às orientações e expectativas e ao dar
feedbacks do que está funcionando ou não. No final de 2014, nos primeiros
acompanhamentos, 50% dos empregados que participaram do piloto do modelo
afirmaram que as conversas com os seus gestores se tornaram mais significativas.
Nos grupos focais de 2015, os gestores relataram estarem dedicando mais tempo
na relação com seus subordinados (dados de pesquisa).

O grupo de RH também apurou diferença na forma como empregados e gestores
finalizaram o ciclo de 2014, indicando que as conversas haviam sido mais
profundas e verdadeiras. Nota-se ainda que não houve praticamente uma
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reclamação dos empregados com o resultado final do ciclo. Em anos anteriores, o
RH era procurado com grande frequência por empregados insatisfeitos com suas
devolutivas da avaliação de performance. Essa diferença na percepção entre os
ciclos é mais acirrada ao final de 2014, pois é o primeiro ano da mudança, quando
o antigo modelo foi substituído. A comparação com os anos subsequentes é na
evolução do novo modelo, mas não há diferença entre eles.

Em 2016, a empresa apresentou aos empregados alguns dados sobre a evolução
do novo modelo de GD, por meio de comunicados enviados por e-mail, assim como
de publicação na intranet. O objetivo dessas divulgações foi manter uma relação
de comunicação com os empregados e de receber feedbacks sobre o modelo. Um
dos feedbacks indicou que quando gestores e empregados se envolvem em
interações constantes, como prevê o modelo, o último encontro, o sumário, quase
não precisa existir, pois feedback e aprendizados ocorrem ao longo do processo, e
não há necessidade de um encontro para revisar o período ou o ciclo. Entretanto,
esses encontros, muitas vezes, transformam-se em oportunidades de falar sobre o
futuro ou o que pode ser realizado em termos de desenvolvimento do empregado.

Empregados e gestores que vêm tendo encontros constantes e dando
feedbacks regularmente afirmam que o encontro de fechamento (summary
touchpoint) é na verdade um “não evento” ou algo mais “para o futuro” e
“desenvolvimento”. Se eles não tivessem tido essas conversas em
andamento, então a "experiência é completamente diferente (dados de
pesquisa).
Dados da entrevista reforçam esse feedback. O Emp. A2 também enfatizou que o
encontro do final do ciclo é desnecessário para revisão de desempenho, uma vez
que isso vem acontecendo ao longo do ano.

Os números, a gente já descobre no início do ano, já sabe se atingiu ou não.
Até novembro, a gente já deve estar sabendo se atingiu ou não, que é nossa
expectativa, mas o resto das prioridades de trabalho em time e conhecimento
da área, nos networks, essas coisas, até no final do ano a gente... as
conversas são tão frequentes que isso está posto, não tem muito o que falar
(Emp A2).
Tais percepções confirmam o que foi ressaltado por Pulakos & O'Leary (2011) - a
GD deve ter atividades de alinhamento, feedback e desenvolvimento, em um
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constante acompanhamento da performance. Dessa forma, são mais rápidas e
efetivas as mudanças necessárias para o atingimento das metas organizacionais e
de desenvolvimento individual, não ficando dependente de um ou dois encontros
no decorrer de um ciclo, geralmente anual.

Em outro relatório de 2016 foi sintetizado que: os empregados estavam tendo
conversas mais ricas e mais significativas; os gerentes tiveram melhor visão do
impacto dos empregados nos resultados; e os gerentes conseguiram diferenciar
talentos para recompensar adequadamente. Parece que tais comportamentos
encontram respaldo em Waal & Heijden (2015), que destacam que ao
estabelecerem adequada relação com os seus liderados, demonstrando alto
interesse nos seus resultados, promovendo a cultura de melhoria contínua, os
gestores passam a conhecer seus empregados, tornando a gestão do dia a dia
mais simples e transparente (Waal & Heijden, 2015).

Em documento similar, divulgado em junho de 2017, a GE divulgou que 80% dos
seus gestores afirmam que são claros e racionais em relação às razões dos
reconhecimentos financeiros distribuídos ao time. Todavia, o percentual cai para
50% na resposta dos empregados. Outro dado muito relevante está no aumento de
23 pontos percentuais na resposta dos empregados, quando perguntados se
acreditavam que o gestor age em defesa do seu melhor interesse, comparando-se
os dados dos anos de 2017 e 2016; 81% dos gestores afirmaram que tomar
decisões em relação aos bônus e ao planejamento de mérito ficou igual ou mais
fácil (dados de pesquisa). Tal aspecto parece salientar a relação de confiança
estabelecida, essencial para a adequada gestão de desempenho (Pulakos &
O'Leary, 2011).

Pelos dados do acompanhamento realizado pela GE, anteriormente citados, e
pelas observações da própria autora deste trabalho, há a percepção de evolução
dos gestores da empresa. Outro dado relevante apresentado nos documentos
internos e corroborado pelas entrevistas é a discussão sobre desenvolvimento
pessoal. Os relatos indicam a ausência do tempo e espaço dedicado à discussão
de carreira (Emp. A1, Emp. B1, Emp. B2).
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Então, sem dúvidas, eu posso dizer que é ultrapassado (o modelo antigo).
Mas ele tinha uma coisa que eu sinto falta, ele tinha uma coisa que era legal,
ele te fazia umas perguntas que dava assim alguma visão. Por exemplo,
“qual é a sua expectativa de carreira?” Tinha essa pergunta lá “você gostaria
de trabalhar em que região?” O atual, ele é aberto demais, então é dinâmico,
é bom, mas achei muito solto, muito aberto assim, talvez essa é uma
saudade que eu tenho do EMS é ter essa... essas possibilidades aí (Emp
A1).
O EMS pelo menos tinha aquela parte que falava de curto e longo prazo e
forçava as pessoas a terem a conversa, a ter que preencher e ter que
justificar, então falava dos treinamentos e tudo (Emp B1).
Bom aí eu vou ter que fazer uma crítica do modelo atual. Então, em relação
ao anterior, porque o anterior tinha a coisa mais formal no que se refere a
desenvolvimento de carreira (Emp B2).
Este dado merece mais atenção, pois mesmo que não esteja formalmente
registrado, deveria fazer parte do processo de coaching. Segundo estudo de Pousa
& Mathieu (2014), o coaching de gestores é considerado como uma das maiores
ferramentas de desenvolvimento e aprendizado nas organizações. É um processo
que ajuda no ajuste da performance e acelera o desenvolvimento individual,
objetivando o alto desempenho dos empregados (Beattie et al., 2014). O foco,
então, pode estar mais no desempenho do que no desenvolvimento dos
empregados, o que deve ser explorado em estudos futuros.

Por fim, os dados internos obtidos pela GE são favoráveis à mudança e revelam
evolução no comportamento dos gestores. Todavia, deixam claro também que é
preciso continuar investindo na formação dos seus gestores, com especial atenção
ao desenvolvimento individual dos seus colaboradores.

4.3.2 Percepção dos empregados sobre o modelo de gestão de performance
GE

A amostra selecionada para as entrevistas foi composta por oito empregados da
GE Transportes Ferroviários, da unidade de Contagem, Minas Gerais: dois
gestores, aqui designados como gestor A e gestor B, e seis empregados,
designados como Emp A1, Emp A2 e Emp A3, subordinados ao gestor A; e Emp
B1, Emp B2 e Emp B3, subordinados ao gestor B. A partir da observação direta
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pela área da GRH, da qual a autora desta dissertação faz parte, e pelo feedback
dado por empregados em relação ao desempenho de seus superiores, o gestor A
foi selecionado por demonstrar mais fortemente os comportamentos esperados
pela GE; e o gestor B, por não demonstrar explicitamente tais comportamentos.

A amostra é composta por seis homens e duas mulheres. Os dois gestores são do
sexo masculino. A média de tempo na empresa é de seis anos e meio, sendo que
todos possuem no mínimo quatro anos de empresa, tempo suficiente para terem
presenciado os dois modelos de GD, já que a implantação do modelo se deu no
último trimestre de 2104, ou seja, há três anos.

Tendo o quadro referência como base, os comportamentos esperados dos gestores
se enquadram em três categorias: motivação, feedback e coaching. A Tabela 9
apresenta a frequência desses comportamentos nas entrevistas, de acordo com a
percepção de gestores e empregados.

Tabela 9
Comportamentos dos gestores na percepção dos empregados e gestores
Empregados
Referência
%
Coaching
53
45%
Motivação
42
36%
Feedback
22
19%
Total
117
100%
Média citação
19,5
17%
Fonte: dados da pesquisa.
Tema

Gestores
Referência
%
37
53%
23
33%
10
14%
70
100%
35
50%

Total
Referência
90
65
32
187
23,4

%
48%
35%
17%
100%
13%

Os dados revelam frequência de todos os temas nas respostas dos entrevistados,
ou seja, esses comportamentos são percebidos nas interações entre gestores e
empregados, no dia a dia da GE. Há uma média de 19,5 referências por empregado
e de 35 por parte dos gestores. O coaching é o tema de comportamentos mais
observado tanto por empregados (45%), como por gestores (53%). A motivação
aparece em segundo lugar: 36% para empregados e 33% para gestores. Já o
feedback é o tema menos frequente: 19% para empregados e 14% para gestores.

Comparando

as

frequências

das

respostas

dos

entrevistados

com

os

comportamentos identificados na teoria, apresentados anteriormente, na Tabela 4,
na qual se têm 11 comportamentos descritos para coaching (50%), sete para
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motivação (32%) e somente quatro para feedback (18%), que se pode, talvez,
levantar uma hipótese de viés no roteiro de entrevista. Por outro lado, comparandose as expectativas da GE sobre o papel do gestor (Tabela 7), o feedback é o
comportamento esperado dos gestores com mais frequência (100%), mas se traduz
como o comportamento efetivamente observado somente em 17%. Essa é uma
situação que merece atenção, uma vez que o feedback é uma ferramenta-chave
para a motivação e o engajamento dos empregados, bem como para o exercício
do coaching (Aguines, 2013; Aguinis et al., 2012). De acordo com Gondim e Silva
(2014), ter a habilidade de saber transformar o feedback em ferramenta de
desenvolvimento e gerenciamento é essencial para aumentar a possibilidade do
atingimento das metas estabelecidas.

Na Tabela 10 é apresentada a frequência de cada um dos comportamentos do tema
coaching, referenciados anteriormente, na Tabela 4 na metodologia.

Tabela 10
Comportamentos observados no tema coaching
Comportamento
Frequência
Acordar objetivos de curto prazo e ser capaz de alterá-lo
12
Dar sugestões sobre o progresso das ações e tomadas de decisões
10
Reconhecer performances positivas
10
Ocupar-se com um plano de desenvolvimento
9
Identificar os recursos necessários para o alcance dos objetivos
9
Ajudar a construir um plano de ação
8
Promover a cultura da melhoria contínua
6
Favorecer o desenvolvimento por meio de treinamentos ou disposição de
ferramentas necessárias
5
Fazer do desenvolvimento um trabalho do dia a dia, aproveitando as
2
experiências, assim como exemplos
Definir os objetivos de desenvolvimento para o empregado
2
Averiguação dos resultados
1
Total
74
Fonte: dados da pesquisa.

%
16%
14%
14%
12%
12%
11%
8%
7%
3%
3%
1%
100%

O comportamento mais frequente em relação ao coaching é “acordar objetivos de
curto prazo e ser capaz de alterá-lo” (16%), sendo seguido por “dar sugestões sobre
o progresso das ações e tomada de decisões” e “reconhecer performances
positivas” (14%). Em termos teóricos, o sucesso do processo está no alcance das
metas estabelecidas e no desenvolvimento das pessoas. Em geral, envolve
direção, motivação e reconhecimento do comportamento do empregado, sendo
também importante a averiguação dos resultados (Batista, 2013; Batista &
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Cançado, 2017). Por outro lado, o comportamento com menos frequência (1,0%)
refere-se à averiguação dos resultados, o que pode indicar deficiências dos
gestores no acompanhamento do desempenho no dia a dia.

Os relatos dos entrevistados indicam que há percepções diferentes em relação aos
comportamentos dos gestores quanto ao coaching. Considerando o gestor A, há a
percepção de que ele atua no sentido de ajudar seus subordinados a melhorarem
seu desempenho, de forma contínua, por meio de um plano de desenvolvimento,
visando ao longo prazo e ajudando-os a descobrir os fatores que os levam ao
sucesso ou aqueles que os impedem de atingir seus objetivos, motivando-os a irem
além. Destaca-se ainda a capacidade de ouvir e conhecer os empregados, para
que, além de motivá-los, o gestor possa perceber quais são os obstáculos
enfrentados pelos seus subordinados e ajudá-los a superá-los. Já o relato do
Empregado B2 indica um caminhar sozinho para detectar e trabalhar o problema,
que é entao relatado ao gestor. Tanto gestor A como B usam a palavra coaching
ao definir o papel do gestor na gestão da performance. Enquanto o gestor A destaca
a questão da orientação, gestão de pessoas, o papel da interação e do
desenvolvimento da carreira, o gestor B destaca o feedback.

[...] e aí entra com ele [o gestor] para desenhar isso [plano de
desenvolvimento], o que eu preciso para chegar lá, o que falta que eu posso
fazer, como eu posso atuar ou em que eu posso atuar [...] com uma visão
mais ampla, com uma visão de pessoas diferentes e como que ele pode
levar o time a resultados melhores, né? Então ele sabe quem que ele pode
usar em determinadas situações, ele consegue avaliar isso. E é um papel
assim, necessário para estimular, para desafiar aquela pessoa, para dar uma
visão diferente de que é possível chegar (Emp A1).
À medida que eu avanço no problema, quando eu começo a trabalhar,
naquilo ali, vou avançando... eu vou até onde eu consigo ir sozinho, e a partir
do momento que eu tenho a definição do problema, o que eu preciso fazer,
eu chego e falo com o meu gestor (Emp B2).
O papel atual do gestor é mais nessa orientação e no desenvolvimento de
pessoas, de carreiras... É um grande trabalho de coaching (Gestor A).
[...] realmente, tentando incentivar os gestores a ter essas conversas de
coaching, de feedback, e dedicar um tempo, realmente, à gestão de pessoas
(Gestor B).
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Na Tabela 11 são apresentadas as frequências dos comportamentos esperados no
tema da motivação.

Tabela 11
Comportamentos observados no tema motivação
Comportamento

Frequência

%

Promover relação aberta de comunicação.
Envolver o empregado no estabelecimento das metas.
Relacionar o trabalho de cada empregado com os objetivos da
organização.
Entender o que os seus liderados valorizam, o que os motiva.
Demonstrar alto interesse nos resultados dos empregados.
Estabelecer metas claras.

29
19
8

43%
28%
12%

8
3
1

12%
4%
1%

Total
Fonte: dados da pesquisa.

68

100%

Destaca-se o comportamento de “promover relação aberta de comunicação” (43%),
seguido por “envolver o empregado no estabelecimento das metas” (28%). Por
outro lado, o comportamento com menos frequência refere-se ao estabelecimento
de metas claras (1%). Tal aspecto merece atenção, uma vez que, ao participar
ativamente do estabelecimento das metas, o empregado se sente integrado e
engajado no processo, mas ele precisa ter clareza de onde se quer chegar (Gruman
& Saks, 2011). É papel do gestor buscar o alinhamento entre as motivações
pessoais e os objetivos organizacionais, pois, de outra forma, corre-se o risco de
os objetivos não serem atingidos e de os empregados ficarem insatisfeitos (Cruz,
2008). A proximidade do gestor com seus empregados é fundamental para que ele
conheça suas intenções, motivações, interesses e para levá-los ao melhor
desempenho. Assim, é coerente ter um ambiente de comunicação aberta (43%),
no qual os empregados possam dizer o que pensam e se sentirem confortáveis ao
se expressar (Pulakos et al., 2015).

Poder influenciar os objetivos e resultados da organização, assim como a sua
própria atuação dentro da organização e a relação estabelecida com o gestor, é
considerado fator motivador pelos entrevistados (A3, B2, B3). As metas precisam
ter valor para quem as cumprirá, tanto por mostrar a contribuição de cada
empregado, como por possibilitar desafios e crescimento, devendo ser ajustadas
ao nível individual e percebidas como relevantes, pontos observados também nos
relatos dos empregados (A1, A3, B2 e B3).
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[...] é uma conversa bastante aberta e honesta tanto da realidade da
empresa, de perspectiva de futuro, e é o que eu faço também com o time.
Então eu acho que a conversa franca e aberta é o principal motivador (Emp
B2).
[...] tem os direcionamentos estratégicos normais da companhia, mas em
geral a gente... na função, com o líder, que traça estratégia, plano de curto
e de médio prazo... acho que assim é mais desafiador e... você se
desenvolve mais do que você simplesmente receber algum plano pronto e
ter que executar, né? (Emp A3).
Ele me desafia, ele pergunta muitas vezes “por que não” ou “o que você
pensa disso”, me desafia, ele me faz pensar, muitas vezes eu perco o sono,
né? Tentando achar uma solução... é assim, elevando a barra mesmo e me
apoiando, né, porque também não adianta elevar a barra sem suportar, tipo,
“vai que eu tô te olhando” não vale. É assim “vamos elevar o padrão aqui, tô
pensando nisso o que você acha?”. E há um acordo mútuo, há um... eu tenho
que topar também (Emp A1).
Então o compartilhamento eu acho que é um... para bom entendedor é uma
forma de motivar. Eu acho que é legal, né, você poder influenciar nos seus
próprios objetivos eu acho que é um... é um ponto positivo (Emp B3).
Confirma-se, portanto, que ter uma relação que permita ao empregado se fazer
presente nas definições de metas, tanto organizacionais como pessoais, contribui
para sua motivação. Segundo Tamayo & Paschoal (2003), a autoderminação, que
é a possibilidade de se ter autonomia, poder decidir por si mesmo ou participar das
decisões e controlar o próprio trabalho, é um dos fatores de motivação individual.

A Tabela 12 traz a frequência dos comportamentos do tema feedback, tema
relevante por ser a principal ferramenta do processo de desenvolvimento do
empregado.

Tabela 12
Comportamentos observados no tema feedback
Comportamento
Frequência
Frequente acompanhamento e comunicação dos resultados.
14
Dar e receber feedbacks em tempo real, que sejam capazes de reconhecer
12
um bom trabalho ou corrigir uma trajetória.
Dizer ao empregado aspectos positivos e negativos de sua atuação,
11
comparada com o objetivo estabelecido.
Dar informação sobre o desempenho
2
Total
39
Fonte: dados da pesquisa.

%
36%
31%
28%
5%
100%
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No tema feedback, os comportamentos aparecem em frequência similares,
variando de 28 a 36%, indicando a importância do acompanhamento dos
resultados, da comunicação e do retorno em tempo real. À exceção, o
comportamento “dar informação sobre o desempenho”, que aparece com
frequência significativamente menor que as demais (5%), indica algum tipo de
discrepância, uma vez que resultado e desempenho estão atrelados.

Definido como uma informação a respeito do comportamento do indivíduo, que
serve de base para seus padrões de performance e resultado, com o objetivo de
melhorá-los (Aguinis et al., 2012), o feedback foi, como já dito antes, o tema com
menor frequência nas entrevistas. De acordo com Pontes (2014), o feedback,
possibilita ajustes para que o desempenho desejado seja alcançado. Como um
processo contínuo, deve ser capaz de avaliar condições de trabalho, promover
melhorias, reforçar comportamentos positivos e corrigir os desvios. Como dito
anteriormente, esses pontos são tratados também nos comportamentos do
coaching, sendo que pode haver uma sobreposição dos temas (ver Tabela 4). No
entanto, o assunto requer cuidado, já que esse momento pode ser de estresse para
o empregado (Gondim & Silva, 2014) e preocupa as organizações (Aguinis et al.,
2012). Dessa forma, é preciso que os gestores estejam preparados para fazê-lo
bem, de maneira a não comprometer o processo de desempenho e
desenvolvimento (Gondim & Silva, 2014).

Ao verificar os relatos sobre feedback nas entrevistas, destaca-se o ponto de que
estão sempre relacionados a resultados objetivos da performance, mas não aos
comportamentos dos empregados (A1, A2 e B2).

A gente faz acompanhamento mensal das métricas (Emp A2).
A gente tem revisões quadrimestrais [...] mensalmente a gente tem os
relatórios... (Emp A1).
O acompanhamento, seja ele semanal, quinzenal ou mensal, ele é muito
importante para que você continue traqueando, vendo como que a coisa tá,
fazendo updates e sempre conversando... sempre discutindo essas
prioridades, essas metas com uma frequência maior (Emp B2).
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É importante ressaltar que os empregados destacaram periodicidade no
comportamento de feedback, o que de alguma forma contradiz as expectativas do
novo modelo proposto para gestão do desempenho na GE, no sentido de que o
feedback deveria ocorrer cotidianamente, tanto de maneira informal como formal.

Neste estudo, buscou-se identificar diferenças entre dois gestores da empresa.
Como já salientado, um gestor reconhecido, por empregados e GRH, como
exemplo de frequência positiva dos comportamentos esperados (Gestor A); e outro
gestor como alguém que não demonstra tais comportamentos de forma tão explícita
(Gestor B). A Tabela 13 mostra a frequência dos temas de comportamento para
cada um dos gestores, sob a perspectiva dos seus subordinados diretos: grupo dos
empregados que reportam ao Gestor A e o grupo dos empregados que respondem
ao Gestor B.

Tabela 13
Comparação da percepção dos subordinados sobre os comportamentos dos
gestores A e B
Tema
Coaching
Motivação
Feedback
Total
Média por entrevistado
Fonte: dados da pesquisa.

Empregados A
Referência
31
30
18
79
26.33

%
39%
38%
23%
100%

Empregados B
Referência
22
12
4
38
12.66

%
58%
32%
11%
100%

Os empregados subordinados ao Gestor A declaram maior frequência para todos
os três comportamentos (79 citações), se comparado às respostas dos empregados
subordinados ao Gestor B (38 citações). Portanto, a percepção dos empregados
corrobora ps achados da GRH, já que os empregados A observam os
comportamentos esperados em seu gestor em nível muito superior (mais que o
dobro) ao dos empregados B. O tema de comportamento em que os gestores mais
diferem é o coaching (19%), seguido do feedback (12%) e, por fim, a motivação
(6%).

Essa diferença entre os gestores impacta em especial a motivação dos
empregados. É papel do gestor trabalhar a motivação de seus subordinados,
entendendo fatores pessoais e condições de trabalho não só em termos de
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ambiente, de conteúdo e ferramentas para desenvolvê-lo, mas também das
relações entre as pessoas (Gruman & Saks, 2011). Cabe ao gestor o
estabelecimento de uma relação que leve os empregados ao engajamento em suas
atividades, impactando os objetivos da organização.

Nos relatos dos empregados subordinados ao Gestor B, é possível perceber o tipo
de interação promovida por este, o que ajuda a entender a diferença em relação ao
Gestor A. Destaca-se a falta de conversa e de uma relação aberta. Ele parece não
tratar o trabalho com especial motivação ou como algo que desafie, comprovandose até certa indiferença. Exerce cobrança, utilizando o poder de hierarquia. Esse
tipo de relação parece, inclusive, deixar os subordinados sem uma referência sobre
o trabalho que exercem, se é bom ou não (B1, B2, B3).

Eu acho que ele me motiva mais pela experiência e pela carga que ele traz.
Eu vejo como um bom espelho, como uma boa... alguém com muita
bagagem, como alguém com muita bagagem e fácil de trabalhar. Então,
acho que isso para mim é um motivador. Mas não existe realmente uma
reunião, algo anormal, fora do dia a dia que... ok, motivador, não tem nada
que desmotive. Eu acho que esse é um dos pontos.
Pelo menos nunca... talvez nunca tenha tido uma conversa aberta do “como
vamos fazer isso juntos”, eu meio que penso sozinho e vou pedindo,
influenciando, mostrando para onde eu gostaria de ir. Mas não existe nada
certinho, “então você quer chegar aqui, então a gente vai fazer isso até
chegar aqui, você vai fazer aquilo, vai treinar aquilo”. É meio... solto (Emp
B3).
Ele não me motiva... Eu acho que cobrança. É cobrança. Então a motivação
que eu... não existe uma motivação positiva, eu acho que é da forma
negativa. Eu acho que é se não tem “encheção de saco” é porque eu estou
fazendo um bom trabalho, ainda estou descobrindo como é que eu... eu
descubro se ele está satisfeito ou não com o meu trabalho, ainda não
consegui ter esse sentimento não, não teve nada explícito para eu sentir, né,
claramente um elogio, um reconhecimento. Então o fato de não ter uma
cobrança assim de “cadê aquela coisa?” eu entendo que é “ok, você tá
fazendo o que eu te pedi” (Emp B1).
Nas falas dos empregados subordinados ao Gestor A é possível perceber relação
mais próxima entre eles, com mais abertura para conversar. O Gestor A é presente
para ouvir o que os seus subordinados precisam ou querem falar, mas também os
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questiona e motiva a ir além. O Gestor A parece estar mais próximo do seu time,
gerando relacionamentos de confiança, diferentemente do Gestor B.

Ele me desafia, ele pergunta muitas vezes “por que não” ou “o que você
pensa disso”, me desafia, ele me faz pensar, muitas vezes eu perco o sono,
né? Tentando achar uma solução... é assim, elevando a barra mesmo e me
apoiando, né, porque também não adianta elevar a barra sem suportar, tipo,
“vai que eu tô te olhando” não vale. É assim, “vamos elevar o padrão aqui,
tô pensando nisso, o que você acha?” (Emp A1).
Quando eu peço, ajuda sim. E aí vai muito de eu pedir ajuda. Eu acho que
tem muito disso, assim muito... confiança e aquela coisa de "vai com suas
pernas, na hora que você encontrar alguma coisa que você não está
conseguindo superar, me fala que eu vou te ajudar". Então isso sempre foi
muito claro, isso foi sempre muito transparente entre a gente (Emp A2).
Eu acho que é uma forma de me motivar na verdade e reconhecer também
no momento de que... reconhece que eu sou capaz de entregar aquilo ali,
me reconhece, vira e fala assim, “ok, eu sei que é, apesar que não vou falar
que... eu sei que é, mas eu sei que você vai conseguir resolver” (Emp A2).
Acho que... acho que... o saber ouvir é uma boa característica para isso, né,
porque talvez se você... toda vez que você for procurar o seu gestor pra falar
de algumas ideias ou de algumas coisas que você pensa pra sua carreira,
se ele nem te ouvir ou se ele já te cortar, eu acho que talvez você desmotiva,
aí você desiste com o tempo (Emp A3).
A percepção sobre essa diferença entre o comportamento dos gestores não se
confirma na autoavaliação dos próprios gestores, conforme mostra a Tabela 14.

Tabela 14
Comparação entre autoavaliação dos gestores A e B
Tema
Coaching
Motivação
Feedback
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Gestor A
Referência
20
13
5
38

%
53%
34%
13%

100%

Gestor B
Referência
17
10
5
32

%
53%
31%
16%
100%

Os dois gestores não percebem diferenças significativas em relação aos seus
próprios comportamentos (38 contra 32 citações). Existe uma pequena diferença,
mas não o grande hiato, como o apresentado na percepção dos empregados, de
quase 50%. Pode-se inferir que os gestores sabem quais os comportamentos
esperados deles, mas, mesmo que saibam, um consegue praticá-los melhor que o
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outro. No caso, o Gestor A é mais bem-sucedido ao demonstrar os comportamentos
que o B.

A inferência sobre o fato de que ambos têm o mesmo conceito sobre o papel da
liderança pode ser constatado em seus relatos, conforme as respostas ao
questionamento sobre o papel do gestor na GD. Ambos falam sobre ser coaching,
dar feedback e orientar os subordinados. O próprio Gestor B, que apresenta na
percepção dos empregados menos frequência dos comportamentos esperados,
também salienta a dificuldade na atuação como gestor de pessoas.

Coach, eu acho que é muito importante esse ponto, e no direcionamento das
prioridades junto da empresa. Uma vez que é muito legal também quando
você tem na nova avaliação o cascateamento de objetivos, ou seja, o nosso
presidente determinou uma... no meu caso, uma meta de X que toda
empresa tem que seguir. Então é mais nessa orientação e no
desenvolvimento de pessoas, de carreiras, de processos, simplificação de
processos, é mais num direcionamento do que próprio, vou dizer assim,
executor (Gestor A).
Não, eu acho que o papel não é diferente, eu acho que essa questão de gerir
pessoas e feedback é um dos, talvez, das atividades mais difíceis e
complicadas do gestor, é difícil você dar feedback, muitas vezes, eu acho
que até pela cultura nossa de brasileiros, latino-americanos, e muitas vezes,
também, até pela... você dar um feedback, gerir pessoas, você precisa
investir tempo, e muitas vezes você está tão sobrecarregado com as
atividades do dia a dia que você não investe esse tempo. Então, tanto na
metodologia antiga ou agora, eu acho que mudou-se pouco na questão de
gestão das pessoas, eu acho que a grande diferença do PD, da nova forma
da GE, é tentar tornar isso mais simples, mais frequente e realmente
tentando incentivar os gestores a ter essas conversas de coaching, de
feedback e dedicar um tempo, realmente, à gestão de pessoas. Talvez o que
tenha mudado é a expectativa dos empregados, à medida que a gente vai
mudando de geração para geração, geração atual, ela cobra mais, um
feedback mais frequente sobre gestão do que a geração antiga (Gestor B).
Outro ponto chama a atenção na resposta do Gestor B e leva a uma questão que
merece ser estudada: a diferença de expectativa entre gerações nas organizações.
O gestor afirma que as gerações mais novas cobram mais feedback dos seus
gestores. Há ainda o ponto de diferença cultural, quando afirma que os latinoamericanos têm mais dificuldade em dar feedback. Nenhum dos pontos foi tema
deste trabalho, mas podem ser destacados por outros estudos que enfoquem a GD.
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O tema flexibilidade do modelo, mesmo não sendo tópico direto deste trabalho,
apareceu nas entrevistas. É interessante realçar a percepção dos empregados em
relação à maior liberdade, tanto na atuação como na definição das metas, que o
modelo traz e seu impacto na relação com os gestores no cotidiano (Emp. A2, Emp.
A3, Emp. B2)

Assim, a gente não tem um prazo, “ah, vamos revisar a meta daqui seis
meses, daqui três meses”. Não, é quando precisa, eu acho que esse é um
ponto positivo desse novo sistema. Eu penso que a gente também tem mais
conversas ao longo do ano com os gestores (Emp A2).
Esse processo, ele é mais flexível, ele não tem algumas datas... (Emp A3).
[...] de uma forma dinâmica e mais fácil sem ter necessariamente os períodos
certos ou congelados de fazer. [...] eu gosto dessa liberdade e menos
burocracia e da coisa mais dinâmica... no PD você faz isso quase que no dia
a dia, você já faz esse acompanhamento e já vai avaliando, dando um
reconhecimento quase que online pra coisa, acho que tem mais a ver
inclusive com o nosso momento social (Emp B2).
[...] o PD, ele dá uma maior flexibilidade... mas ele torna mais frequente e
flexível... as metas podem ser alteradas a qualquer momento, desde que
elas façam sentido com relação à estratégia da empresa (Gestor B).
Essa flexibilidade acaba por facilitar também a construção de uma relação mais
direta e frequente entre gestor e empregado. Outro ponto que emergiu nas
entrevistas, não diretamente tratado nesta pesquisa, foi a colaboração (16
citações). A GE pede aos seus líderes que incentivem a colaboração entre os
membros dos times, que mostrem como ela pode acontecer, e parece que os
empregados começam a perceber essa característica: trabalho em equipe, menos
individualismo, desempenho comum, fortalecendo o time.

E nesse modelo novo que a gente vem usando, ele é mais colaborativo. [...]
a questão de você receber feedback de outras pessoas, porque
anteriomente você não tinha isso... eu vejo que o negócio é mais time... cria
uma ambiente que ele é mais cooperativo, que ele é mais colaborativo (Emp
A2).
Você sai do individualismo para um coletivo... passa a ser uma avaliação
completamente em time, [...] onde passa a ser um desempenho do time
como um todo (Gestor A).
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[...] tem ficado difícil avaliar performances individuais, porque tudo, a grande
maioria, tem sido trabalho... a empresa tem provocado trabalho em equipe,
cada vez mais (Gestor B).
Concluindo, foi possível perceber os comportamentos esperados nos gestores: os
três temas de comportamento tiveram frequência nas respostas, sendo que o
coaching foi o tema mais frequente (48%), seguido de motivação (35%) e feedback
(17%). O tema feedback deve ser mais bem analisado, de forma que não
comprometa o coaching, uma vez que é entendido como ferramenta essencial no
desenvolvimento, como observado por Aguinis et al. (2012), Gondim & Silva (2014)
e Pontes (2014).

Ao se comparar somente as respostas dos empregados, foi possível confirmar a
percepção da área de RH de que o gestor A apresenta com mais frequência os
comportamentos esperados. Os empregados A relataram frequência 48% maior
dos comportamentos que os empregados B. Para ambos os gestores, a sequência
de frequência dos temas é a mesma (coaching, motivação e feedback), mas com
diferenças significativas (Tabela 13). Os gestores, em seu comportamento
cotidiano, é que trazem o comprometimento e engajamento de suas equipes
(Pulakos & O'Leary, 2011). Assim, a qualidade dos gestores é fundamental para a
GD. Eles precisam ser capazes de trazer clareza ao acordo de performance e fazer
a ponte entre valores e objetivos da organização com os empregados (Waal &
Heijden, 2015). Por isso, entender a atuação dos gestores no processo de GD é
tão relevante.
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5

Considerações finais

A capacidade de desenvolver pessoas e de gerir suas performances tem se tornado
essencial às empresas, que precisam sobreviver no mundo cada mais vez mais
dinâmico e diverso. A habilidade de entender o que está acontecendo no presente
e de atuar para a construção de resultados futuros mais ajustados é um grande
desafio que vem sendo viabilizado por meio da GD.

A GD deve ser considerada uma ferramenta gerencial, uma vez que está
relacionada às políticas e práticas de gestão de pessoas nas organizações.
Entende-se gestão de desempenho como um processo contínuo e desenvolvido no
cotidiano do trabalho, de identificar, medir e desenvolver a performance de pessoas
e equipes, visando ao seu alinhamento aos objetivos estratégicos da organização,
a partir da relação entre gestor e subordinados. O papel do gestor é fundamental
para o estabelecimento claro e negociação de metas e objetivos e para o
desenvolvimento e acompanhamento da performance, por meio de uma relação de
coaching, sendo sua responsabilidade treinar, ensinar, orientar, motivar e dar
feedback sobre o desempenho à sua equipe.

Nos estudos sobre o tema, grande ênfase tem sido dada à avaliação de
desempenho, sendo que alguns autores não estabelecem clara distinção entre
ambos, enquanto outros tratam a AD como uma das etapas de GD, vista como uma
evolução desse processo. O tema, entendido nesse contexto mais amplo, é pouco
explorado na literatura acadêmica, pois o foco maior ainda é na AD. Apesar das
dificuldades e resistências, muitas empresas vêm revisando seus processos, dando
mais destaque ao feedback contínuo e conversas mais profundas e constantes,
reavaliando o momento da avaliação de final do ano, temido tanto por gestores
como pelos empregados.

A GE, por exemplo, que tem como missão tornar-se a referência em indústria digital,
reviu o seu processo de gestão de desempenho, visando acompanhar a forma de
atuação e performance de seus empregados e gestores. Com o novo modelo de
gestão do desempenho, a empresa buscou estreitar as relações entre gestores e
seu time e acelerar os feedbacks recebidos para que a velocidade de adaptação
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fosse próxima da velocidade das mudanças. Tendo os gestores atuando em um
processo mais fluido, que acompanha em tempo real os acontecimentos e a
performance do time, além de fazê-los se aproximar das pessoas, exige que atuem
como orientadores e coaches, buscando a otimização da performance. Mudar seu
processo e os comportamentos de seus gestores são estratégias da empresa para
atuar nesse mundo dinâmico e acelerado. A empresa também se valeu de recursos
tecnológicos para apoiar essa transformação. Ao atualizar a ferramenta online e
lançar o aplicativo, a empresa buscou facilitar a interação entre empregados.
Assim, ela vai além do modelo proposto e insere ferramentas atuais para
acompanhar a mudança nos comportamentos.

Tendo em vista que a GE reestruturou seu modelo de gestão de desempenho,
adotando essa concepção mais ampla, estabeleceu-se como objetivo desta
dissertação analisar como os gestores vêm atuando nos processos de gestão do
desempenho na unidade de negócio de Transportes Ferroviários da General
Electric/GE, na percepção dos próprios gestores e subordinados.

Desenvolveu-se um quadro de referência, a partir do referencial teórico, que
considera que o ciclo da gestão de desempenho é um processo fluido e contínuo,
que repassa constantemente as etapas de planejar, agir, monitorar e revisar. O
empregado é visto como elemento central, pois é ele o responsável por tangibilizar
a estratégia. O gestor é responsável por fazer o desdobramento de tal estratégia e
otimizar o desempenho de sua equipe ou time. Para tal, é preciso que ele atue
como orientador e coach de seu time, com comportamentos que motivem e
possibilitem o adequado feedback.

O estudo de caso, de caráter descritivo e qualitativo, baseado nesse quadro de
referência, permitiu atingir o objetivo. Os dados foram coletados por meio de
análises de documentos internos; de observação participante (a pesquisadora é
gestora de RH na empresa, responsável pela implementação do novo modelo na
unidade estudada); e de entrevistas semiestruturadas com dois gestores e seus
respectivos subordinados, selecionados em função de seu desempenho. O gestor
A foi selecionado por demonstrar mais fortemente os comportamentos esperados
pela GE; e o gestor B, por não os demonstrar explicitamente. Os dados foram
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analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, seguindo as categorias
analíticas propostas pelo quadro de referência. A triangulação de dados permitiu
identificar algumas diferenças que trazem luzes ao modelo de gestão de
desempenho proposto pela GE.

Os resultados indicaram que a GE, a partir de 2014, iniciou uma mudança relevante
na sua forma de praticar a GD. O processo migrou do Employee Management
System (EMS - sistema de gestão do empregado), composto por etapas
predefinidas de estabelecimento de metas, revisão do meio do ano e avaliação final
para um processo fluido denominado de desenvolvimento da performance
(performance development).

O antigo processo de gestão de desempenho da GE possuía etapas bem definidas
e com prazos estabelecidos para execução. O sistema utilizado só permitia a
adição ou alterações de informações durante o tempo estipulado para cada etapa.
O processo era iniciado com a inserção dos objetivos anuais estabelecidos para
cada empregado. Em junho-julho deveria acontecer a revisão do meio do ano,
momento para entender a performance até aquele momento e a necessidade de se
rever metas ou desempenho. No final do ano acontecia o momento de avaliação
que era realizado em três etapas: autoavaliação; avaliação do gestor; calibração
das avaliações. Após a conclusão de todas as etapas de avaliação, o gestor deveria
dar o feedback ao empregado sobre a sua performance no ano, o que era
acompanhado de uma nota final.

No novo modelo de desenvolvimento da performance, a empresa espera que o
planejamento e acordo das metas, o acompanhamento da execução da
performance, bem como o feedback sobre essa performance, aconteçam
constantemente durante todo o ciclo, sem etapas definidas. Para enfatizar a
mudança e o pensamento que se pretendeu instaurar, as palavras para as ações
no processo também mudaram. Metas agora são chamadas de prioridades;
revisões de desempenho são encontros constantes; feedbacks são insights; e
avaliação final, agora é sumário final. Os encontros constantes (touchpoints) são
momentos que devem acontecer sempre que necessário e servem tanto para
acerto e revisão de metas (prioridades), quanto para análise do desempenho.
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Esses encontros não têm data nem quantidade predefinida, mas são baseados na
necessidade, devendo ser iniciados tanto por gestores como por empregados.
Também há o objetivo de que sejam informais e visto como parte das atividades do
dia a dia. Os insights (ou dicas) são ponto importante do novo processo. Eles
podem ser dados e recebidos por todos dentro da empresa, não importando a
relação hierárquica estabelecida. O objetivo é que todos possam contribuir para o
aperfeiçoamento de todos. O encontro que encerra o ciclo é para a elaboração do
sumário final. No processo esse encontro é chamado de summary touchpoint.
Nesse momento, gestor e empregado juntos devem elaborar um documento de
uma página que sumariza o que aconteceu durante o período analisado. Aí devem
constar as contribuições do empregado, os destaques de sua performance que
devem ser mantidos e as considerações para trabalhar em termos de desempenho
ou desenvolvimento. Com a elaboração e finalização desse documento, o ciclo se
encerra e outro se inicia automaticamente. Não há mais etapas de avaliação. Como
também não há mais notas finais. Importante ressaltar que ao inserir ferramentas
de tecnologia, como o aplicativo, a empresa inova ao dar condições de que a
velocidade para se dar feedbacks seja facilitada, colocando um instrumento na mão
de todo empregado e de fácil acesso.

Os dois modelos se diferem na flexibilidade com que abordam as revisões do
desempenho. No modelo anterior, o fato de se estabelecer datas para as etapas
sugeria que somente nessas ocasiões as discussões sobre metas, revisão de
desempenho e feedback deveriam acontecer. O modelo novo deixa claro que
planejar, revisar, dar feedback, motivar são ações cotidianas e merecem uma
conversa sempre que necessário, não isolando as etapas em determinadas fases
do ciclo. A intensidade das ações dos gestores deve ser constante durante todo o
ciclo, e não somente em determinadas ocasiões. Uma diferença entre os modelos
citada pelos empregados como gap no novo modelo refere-se à discussão de
carreira. No antigo modelo utilizado pela GE, o EMS, ao fazer a avaliação, tanto
empregado quanto gestor deveriam preencher um formulário específico em relação
à necessidade de desenvolvimento e formas de realizá-lo, assim como indicar
próximos passos de carreira. No modelo atual, os temas de discussão entre gestor
e empregados são abertos e devem ser trazidos de acordo com a necessidade
identificada por gestor ou empregado. No entanto, o desenvolvimento de carreira e
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discussão dos próximos passos parece não ser tema frequente de discussão entre
gestor e empregado. O desenvolvimento de performance tem sido direcionado para
a atuação nas prioridades estabelecidas e não considerado o médio e longo prazo
de desenvolvimento do empregado. Esse é um ponto que merece atenção e deve
ser tema de estudos para uma discussão mais aprofundada.

Paralelamente à mudança no processo de gestão de desempenho está a
expectativa na mudança do comportamento do gestor. A GE tem trazido
treinamentos e discussões constantes do papel do gestor na GD. O gestor, como
coach, tem sido difundido e divulgado. Houve, inclusive, a elaboração de um
material com as expectativas sobre o papel do gestor na empresa. Os
comportamentos estabelecidos pela GE estão em alinhamento com o referencial
teórico levantado que relaciona os comportamentos em três grandes temas:
coaching, motivação e feedback. A GE, todavia, os relaciona de forma diferente,
separando os temas em: time; ambiente, trabalho e crescimento. O que fica claro
na descrição da GE é que a empresa quer que o gestor atue em todas as áreas em
que o empregado se insere, de forma a permitir que este tenha as melhores
condições de realizar o seu trabalho. Isso significa dizer que o gestor deve conhecer
o seu time de forma integrada, assim como cada um dos seus membros; identificar
a melhor forma para trabalharem juntos; entender o que cada empregado necessita
para realizar o seu trabalho e também se desenvolver. O gestor deve atuar como
um grande articulador para que os recursos necessários se façam presentes e
garantam a melhor performance, incluindo dar ciência aos empregados dos seus
pontos fortes e melhorar por meio de feedbacks constantes.

A partir das observações realizadas e do resultado das entrevistas, pode-se
destacar que os gestores da GE iniciaram um movimento para a mudança de
comportamento. Há mais abertura dos gestores para conversar e disponibilidade
para estarem perto, junto com os empregados no dia a dia. Os gestores entendem
e verbalizam que sua responsabilidade está em viabilizar o trabalho do empregado.
A palavra coach para definir o papel do gestor tem ficado cada vez mais comum
dentro da empresa. Por outro lado, os empregados também têm clareza desse
papel de facilitador e orientador que o gestor deve ter. Há uma expectativa por parte
dos empregados de que seus gestores atuem dessa forma. E o feedback dado
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pelos empregados aos gestores também tem crescido, reforçando e aumentando
essa relação entre gestor e empregado. Ainda é menos comum se observar insights
(dicas) dados de empregado a gestor, principalmente quando se trata de pontos a
melhorar. Mas eles existem e os gestores são incentivados a pedi-los.

Os resultados ainda confirmaram a diferença nos comportamentos manifestados
pelo Gestor A e B, identificados a partir da percepção de seus subordinados. O
Gestor A apresentou aproximadamente o dobro de comportamentos – coaching,
motivação e feedback (68%), se comparado ao Gestor B (32%). Em relação à
autoavaliação, apurou-se leve diferença das frequências nas respostas dos
Gestores A e B (54 e 46%, respectivamente), o que parece indicar que ambos
entendem o que é esperado do gestor na GE. Porém, entender o papel do gestor
e transformar o entendimento em comportamento ainda é algo a ser trabalhado.
Tendo-se o caso do Gestor B, que é reconhecido como um gestor que menos
apresenta os comportamentos esperados, sua entrevista é clara em relação ao que
se espera do gestor. Há coerência com o modelo proposto. No entanto, seus
comportamentos não refletem o que ele relata.

O Gestor A, por outro lado, comporta-se mais frequentemente de acordo com que
ele diz ser o papel do gestor, que também é coerente com o que é esperado tanto
pela GE quanto pelo trazido no referencial teórico. A maior diferença entre os dois
gestores parece estar na disponibilidade de tempo destinada ao time: momentos
de orientação, conversas, revisões constantes das prioridades, claro feedback
sobre os indicadores da área, feedback também sobre comportamento,
proximidade no dia a dia. O motivo dessa tradução em comportamento ser mais
frequente em um gestor que em outro pode passar por características pessoais ou
pela prioridade dada ao desenvolvimento do time. Essa razão não fica clara neste
estudo nem foi dele objeto. Mas torna-se uma pergunta interessante de se
responder em estudos futuros. Outro ponto importante de se observar é o peso da
expectativa colocada pela empresa sobre os gestores. Ainda que treinamentos e
orientações sejam dados, a disponibilidade de tempo para equipe também requer
melhor distribuição de tarefas esperadas dos gestores.
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Os resultados deste estudo indicam que o modelo de desenvolvimento da
performance proposto pela GE é aderente à teoria, destacando-se o entendimento
da gestão da performance como um processo fluido, sem etapas ou ações que
aconteçam em períodos predeterminados, bem como o papel de coach do gestor
nesse processo. Um ponto importante que marca essa diferença do novo modelo e
sua aderência ao modelo teórico está na frequência com que os acompanhamentos
realizados pelo gestor são feitos. Esse acompanhamento pode ser para definir
metas, revisá-las, observar os comportamentos que favorecem ou não a
performance
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dar

feedback,

fazendo

com

que

as

oportunidades

de

desenvolvimento sejam constantes e tenham sempre os objetivos da organização
como guia. Dessa forma, a correção de rota, quando necessária, é feita no
momento correto, assim como o reforço dos pontos que estão sendo positivos e
devem ser incentivados a persistir. E o papel do gestor é colocar o empregado no
centro dessa engrenagem e dar condições para que tenha o necessário para
performar. Para isso, o gestor deve estar perto, interessar-se pelo empregado,
saber o que o motiva e fornecer constante orientação para desenvolvimento
profissional e pessoal.

Outro ponto que merece atenção é a ligação do processo de gestão de
desempenho com os outros processos e sistemas da empresa, como
reconhecimentos, promoções, treinamentos, etc. Pelas observações e entrevistas,
o novo modelo tira a ligação direta entre performance e recompensas. O que é
discutido com o gestor pode ou não se transformar em outras ações, como
treinamentos e promoções. Além disso, ao não se terminar o processo com uma
nota final, o reconhecimento financeiro dado por mérito perdeu uma referência
objetiva. Uma questão que se estabelece é se a dúvida existe por conta do modelo
ou pela capacidade dos gestores de dar os feedbacks de forma adequada ou
mesmo de responder à demandas específicas de seus empregados.

Um processo mais fluido, sem etapas definidas e agendadas requer uma equipe e
gestores maduros e preparados. Os dados parecem indicar que há um investimento
da GE no treinamento e desenvolvimento de seus gestores, o que se traduz na
aderência de mais de 70% dos comportamentos desejados pela GE, bem como
nos destacados pela literatura. No entanto, a diferença encontrada na atuação
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pelos gestores indica que há pontos ainda a serem trazidos à luz para que planos
mais eficazes sejam traçados. Características pessoais e de personalidade podem
impactar na atuação do gestor. É preciso que cada um saiba adaptar o seu estilo
ao que é esperado e saber demonstrar o desenvolvimento que proporciona ao time.
Além dos treinamentos, outras formas de ajudar o gestor a se desenvolver podem
ser colocadas em prática, como coaching e mentoria. Também vale atenção ao
papel do empregado no processo. O empregado não exerce um papel passivo na
relação e deve buscar o seu desenvolvimento, assim como também é responsável
na sustentação de uma boa relação com o gestor. Esse papel do empregado como
protagonista da própria carreira e desenvolvimento pode ser tema de estudo que
norteie os empregados na otimização de seus resultados e progressão.

Um ponto de destaque no estudo é o feedback. No referencial teórico, o feedback
é abordado como o tema com o menor número de comportamentos atrelados. Isso
pode ter dado viés às entrevistas, pois também foi o feedback que apresentou
menos frequência nas respostas de empregados e gestores. Mas encerrar a
questão aqui parece arriscado. Talvez, entender com maior profundidade o papel
do feedback nos temas de coaching e motivação seja uma possibilidade a ser
explorada. O tema parece ser fator de sustentação para os demais. Ou seja, o
feedback é condição para a existência de uma boa relação que pode ser evoluída
para um coaching e motivar as pessoas no dia a dia. Nos materiais levantados, a
necessidade de mais clareza em relação às expectativas e de clareza ao dar
feedback aparece como ponto a ser melhorado. Incorporar o tema nos demais
temas ou destacá-lo de forma que fique mais evidente e propicie trabalhos
específicos merece estudo para guiar a melhor forma de atuação. Não é assunto
novo, no entanto, continua sendo evidenciado como importante e que ainda tem
muito a ser feito.

Esta pesquisa contribui para o debate teórico sobre gestão de desempenho, ao
analisar em profundidade um modelo em implantação em uma importante empresa
de grande porte, além de identificar comportamentos desejados para o adequado
desempenho do gestor nesse processo. Ele organiza o referencial teórico sobre o
tema, que não é tão extenso, principalmente no cenário nacional. Também cataloga
os comportamentos esperados do gestor num processo de gestão de desempenho.
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Inter-relaciona o modelo e o papel do gestor para a gestão da performance numa
organização. E abre o debate sobre os principais temas de comportamentos dos
gestores, que podem ser considerados separadamente ou na inter-relação que
possuem.

O estudo também suscita perguntas ou temas que não foram aqui respondidos e
que contribuiriam para mais aprofundamento do tema. O papel do feedback na
gestão do desempenho é um ponto que precisa ser melhor analisado e avaliado. É
necessário entender se é correto relacioná-lo a tema de comportamento dos
gestores ou condição necessária e anterior ao processo. Mesmo que não se trate
de algo novo, parece levantar muitos pontos entre gestores e empregados,
impactando na GD. Outro ponto não respondido na pesquisa é a motivação para a
diferença de comportamento entre os gestores. É prematuro afirmar que é por
razão de diferença de estilos ou priorização de atividades. Um terceiro tema
levantado no estudo e que não foi aprofundado é o desenvolvimento de carreira no
processo de gestão de desempenho. Foi visto que é algo que traz desconforto aos
empregados por ter perdido importância com o modelo atual. Como o novo
processo deixa aberto para a discussão conforme a necessidade, é preciso
entender quais as razões para não ser debatido com a frequência esperada pelos
empregados.

A colaboração entre empregados e times foi outro assunto trazido naturalmente nas
entrevistas, como se o novo modelo incitasse esse comportamento, dificultando,
inclusive, a avaliação de desempenhos individuais. Esse tema parece
interessantíssimo e superatual para se debater em um estudo mais aprofundado.

Outros assuntos periféricos também podem ser levantados e que seriam de grande
contribuição se investigados, tais como: o impacto do desenvolvimento individual
sobre o organizacional; tendência à colaboração para desempenho de alta
performance, coaching para líderes e o papel do RH, o impacto das diferentes
gerações na GD; uso da tecnologia para moldar comportamentos e gestão de
desempenho sem avaliação.
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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: Inovação e Organizações
Coordenação: Vera L. Cançado
Descrição: esta pesquisa tem o objetivo de descrever os comportamentos
apresentados pelos gestores de uma organização multinacional a partir da
mudança no processo de gestão de desempenho. De acordo com os modelos
propostos na teoria, também se fará necessário observar a frequência com a qual
tais comportamentos são observados. Para realizá-la são abordados o histórico e
evolução do processo de gestão de desempenho dentro das empresas e sua
interface com demais processos de recursos humanos. Também por meio da
revisão da literatura sobre gestão de pessoas, é analisado o papel do gestor na
execução de tal processo, com o fim de gerenciar o desempenho da organização.
Na perspectiva da objetividade, serão pesquisados os modelos de gestão de
desempenho das organizações, suas etapas, interface com os demais subsistemas
de GRH e função gerencial, com temas relacionados a motivação, feedback e
coaching. Na perspectiva qualitativa, serão observados, a partir da perspectiva dos
gestores e empregados, o desempenho dos gestores em tal processo. O tema GRH
é abordado no estudo por meio do detalhamento do processo de gestão de
desempenho, evolução e tendências; o tema gestão de pessoas é abordado na
descrição da função gerencial no processo de gestão de desempenho, trazendo
também os temas motivação, feedback e liderança. Como metodologia será
estudado o caso da General Electric e terá fontes secundárias e primárias. As
secundárias advêm da análise de documentos e material produzido para a
mudança da gestão de desempenho. As fontes primárias são entrevistas realizadas
com gestores e subordinados abordando a observação e frequência dos
comportamentos dos gestores. Espera-se com este estudo observar quais os
comportamentos adotados pelos gestores e sua frequência após a mudança do
processo de gestão de desempenho na organização. Esses comportamentos serão
baseados e comparados com a literatura apresentada. Com isso, espera-se
contribuir para o tema, observando se o processo de gestão de desempenho pode
impactar positivamente o comportamento dos gestores e consequente gestão do
desempenho nas organizações.

Situação: em andamento; natureza: pesquisa.
Alunos envolvidos: Mestrado profissional: (20).
Produção acadêmica
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Apêndice B – Autorização para realização do estudo
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Apêndice C - Roteiro para entrevistas – gestores
1. Há quanto tempo trabalha na GE? Há quanto tempo é gestor de pessoas?
2. O que você entende por gestão de desempenho ou performance?
3. Como é o novo processo de gestão de desempenho da GE?
4. Como era o antigo processo de gestão de desempenho da GE?
5. Quais as principais diferenças entre os modelos?
6. Qual o papel do gestor no novo modelo de GD? É diferente do modelo anterior?
7. Como as metas são estabelecidas? Quando metas são estabelecidas?
8. Qual o prazo das metas estabelecidas?
9. Como é feita a revisão das metas? Quando é feita a revisão das metas?
10. O que consta nas metas estabelecidas? Há metas de desenvolv. individual?
11. Como os recursos necessários (treinamentos, ferramentas de trabalho, etc.)
para a execução das metas são definidos? Quando?
12. Qual o participação do gestor no estabelecimento de metas?
13. Qual a participação do empregado no estabelecimento de metas?
14. Como é estabelecido o plano de desenvolvimento individual? Qual a
participação do gestor? E do empregado?
15. Como

você

motiva

o

empregado

no

planejamento

dos

objetivos

organizacionais? E nos de desenvolvimento?
16. Como você motiva seus empregados na execução do plano estabelecido?
17. Qual o papel do gestor na execução das metas do empregado?
18. Como é feito o acompanhamento do plano estabelecido? Qual a frequência do
acompanhamento?
19. Como a informação sobre o progresso do empregado é dada? Com qual
frequência?
20. Como é feita a revisão do desempenho?
21. Quando as metas podem ser alteradas?
22. Quando o empregado recebe o feedback sobre sua performance? Como?
23. Como a performance do empregado é reconhecida? Quando?
24. Como o empregado pode dar feedback sobre o plano estabelecido? Com qual
frequência?
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25. Como o modelo de gestão de desempenho impacta na performance individual?
E da GE?
Apêndice D - Roteiro para entrevistas – empregados

1. Há quanto tempo trabalha na GE?
2. O que você entende por gestão de desempenho ou performance?
3. Como é o novo processo de gestão de desempenho da GE?
4. Como era o antigo processo de gestão de desempenho da GE?
5. Quais as principais diferenças entre os modelos?
6. Qual o papel do gestor no novo modelo de GD? É diferente do modelo anterior?
7. Como as metas são estabelecidas? Quando as metas são estabelecidas?
8. Qual o prazo das metas estabelecidas?
9. Como é feita a revisão das metas? Quando é feita a revisão das metas?
10. O que consta nas metas estabelecidas? Há metas de desenvolv. individual?
11. Como os recursos necessários (treinamentos, ferramentas de trabalho, etc.)
para a execução das metas são definidos? Quando?
12. Qual o participação do gestor no estabelecimento de metas?
13. Qual a participação do empregado no estabelecimento de metas?
14. Como é estabelecido o plano de desenvolvimento individual? Qual a
participação do gestor? E do empregado?
15. Como o seu gestor o(a) motiva no planejamento dos objetivos organizacionais?
E nos de desenvolvimento?
16. Como o seu gestor o(a) motiva na execução do plano estabelecido?
17. Qual o papel do gestor na execução das suas metas?
18. Como é feito o acompanhamento do plano estabelecido? Qual a frequência do
acompanhamento?
19. Como a informação sobre o seu progresso é dada? Com qual frequência?
20. Como é feita a revisão do desempenho?
21. Quando as metas podem ser alteradas?
22. Quando você recebe o feedback sobre sua performance? Como?
23. Como a sua performance é reconhecida? Quando?
24. Você pode dar feedback sobre o plano estabelecido? Com qual frequência?
Como o modelo de gestão de desempenho impacta na sua performance e da
GE?
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Apêndice E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Pesquisa sobre a atuação dos gestores na gestão do desempenho: estudo de
caso na General Electric
Eu, ____________________________________________, aceito livremente
participar como entrevistado na pesquisa sobre atuação dos gestores na gestão do
desempenho na General Electric. Esta pesquisa visa à elaboração do trabalho de
conclusão do curso de Mestrado Profissional de Administração da Fundação Pedro
Leopoldo, da mestranda Livia Vilas Boas Bicalho, orientado pela Profa. Dra. Vera L.
Cançado. O objetivo é geral identificar como os gestores vêm atuando nos
processos de gestão do desempenho na unidade de negócio de transportes
ferroviários da General Electric (GE), na percepção dos próprios gestores e
subordinados. Estou ciente de que as entrevistas serão gravadas sem a
identificação do entrevistado, sendo analisadas de forma agregada, garantindo,
assim, sua confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que
minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também,
de que posso recusar a participar ou retirar-me sem necessidade de qualquer
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma
punição. Estou ainda ciente de que se tiver qualquer reclamação posso procurar a
Fundação Pedro Leopoldo. Após convenientemente esclarecido pela pesquisadora
e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar desta pesquisa.

Belo Horizonte, ____ de______________ de _______

Assinatura de Entrevistado

Assinatura da Pesquisadora

Mestranda: Livia Vilas Boas Bicalho - MPA/Fundação Pedro Leopoldo
(bicalho.livia@gmail.com)

Orientadora: Profa. Dra. Vera L. Cançado - MPA/Fundação Pedro Leopoldo
(vera.cancado@fpl.edu.br)

