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Avaliação por Competências: um estudo de caso em uma empresa 

estatal no segmento de energia. 

. 
 

RESUMO 
 

Em resposta às mudanças decorrentes do cenário de acirrada competitividade dos negócios, 

que caracteriza a virada do Século XXI, as organizações passam a levar em consideração a 

perspectiva da competência de seus colaboradores. Esta pesquisa tem como objetivo geral 

identificar como ocorre o processo de avaliação de competências essenciais a uma 

organização, partindo da percepção de como são definidas as competências individuais e 

organizacionais. Em uma abordagem qualitativa, a metodologia conciliou análise de conteúdo 

dos dados públicos de uma empresa estatal à análise de dados obtidos por meio da realização 

de entrevista e aplicação de questionário a funcionários de áreas estratégicas da empresa. Os 

resultados dessa análise permitem concluir que, ao avaliar o desempenho de seus 

funcionários, através de uma perspectiva de Gestão de Pessoas, a empresa pode vir a usufruir 

de melhores resultados organizacionais, em termos de qualidade e produtividade, por poder 

alinhar suas metas empresariais às competências que procura ver desenvolvidas em seu 

quadro de colaboradores. O conhecimento mais aprofundado sobre as práticas empresariais no 

tocante a avaliação de competências traz subsídios para futuras reflexões acadêmicas que 

tratem da avaliação de competências como prática empresarial e, ao mesmo tempo, permitirá 

a gestores incorporarem essa prática, contando com a possibilidade de que venha a propiciar 

melhores resultados para suas organizações. 
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Avaliação por Competências: um estudo de caso em uma empresa 

estatal no segmento de energia.  

 

 

Abstract  
 

As an answer to changes stemming from the scene of fierce competitiveness of business, 

which characterized the turn of the twenty-first century, organizations begin to take into 

account the perspective of its employees´ competences. This research aims at identifying how 

the process of evaluating core competencies in an organization takes place. The starting point 

is to perceive how individual and organizational skills are defined. By the use of a qualitative 

research approach, the methodology united both content analysis of public data from a state 

enterprise and the analysis of data obtained through interviews and questionnaire to employees 

from strategic areas within the company. The results of this analysis indicate that, when 

assessing the performance of its employees, through a perspective of personnel management, 

the company might benefit from better organizational results in terms of quality and 

productivity and is also enabled it to be able to align their business goals and skills to the 

company´s see developed in their staff. Developing a deeper knowledge about business 

practices with respect to skills assessment provides a basis for future discussions dealing with 

the academic skills assessment as a business practice and at the same time, allows managers to 

incorporate this practice, with the possibility that it may provide better results to their 

organizations. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Competence Assessment, Human Resources Management. 
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Capítulo 1. INTRODUÇÃO 
 

 

As mudanças no ambiente empresarial e na sociedade ocorrem em ritmo acelerado. A 

rapidez das mudanças tecnológicas, a globalização da economia e a competição entre 

empresas e entre países geram impactos significativos sobre a gestão das organizações, 

levando à necessidade de repensar seus pressupostos e modelos (Albuquerque, 2002). 

Um dos expressivos impactos dessas mudanças no ambiente é, por parte das 

organizações, o aumento do nível de conhecimentos, qualificação e de competências exigido 

dos profissionais, com implicações diretas na gestão de pessoas e nos modelos utilizados em 

sua administração. 

Neste contexto de globalização, onde a competição e a evolução tecnológica 

acontecem constantemente, a atenção das organizações volta-se para o capital intelectual, 

visto que, a riqueza das empresas depende, em grande medida, dos resultados obtidos por seus 

colaboradores no desenvolvimento de seu trabalho, no sentido de proporcionar às 

organizações maior competitividade. Portanto, as organizações modernas estão atentas em 

direcionar seus investimentos no desenvolvimento humano, de modo que agreguem valor para 

a empresa e para as pessoas (Dutra, 2002). 

Em busca desses valores agregados, o conceito de gestão de pessoas passa a ser 

estrategicamente orientado.  Nesse caso, a missão prioritária consiste em identificar padrões 

de comportamento coerentes com o negócio da organização. E, consequentemente, obtê-los, 

mantê-los, modificá-los e associá-los aos demais fatores organizacionais (Fischer, 2002). 

Zarifian (2003) destaca que as condições da produtividade nas empresas mudaram 

muito no último meio século. Estão esgotados os recursos da racionalização extrema das 

rotinas e das virtudes de uma produção de massa planejada. A expectativa atual, dados os 

novos meios, é a disposição para inventar permanentemente, explorando outras virtudes, as da 
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instabilidade e dos eventos. Segundo o autor, a invenção já não se confina nas salas de 

pesquisa e desenvolvimento, mas irriga toda a organização.  

Nesta linha de pensamento, Fischer (2002, p. 11) ressalta: 

 
Toda e qualquer organização depende, em maior ou menor grau, do 
desempenho humano para seu sucesso. Por esse motivo, desenvolve e 
organiza uma forma de atuação sobre o comportamento que se 
convencionou chamar de modelo de gestão de pessoas. Tal modelo é 
determinado por fatores internos e externos à própria organização. 
Assim, para diferentes contextos históricos ou setoriais são 
encontradas diferentes modalidades de gestão. O que distingue um 
modelo de outros são as características dos elementos que os 
compõem e sua capacidade de interferir na vida organizacional 
dando-lhe identidade própria. O modelo deve assim, por definição, 
diferenciar a empresa em seu mercado, contribuindo para a fixação de 
sua imagem e de sua competitividade. 

 
 

A área de gestão de pessoas passa a assumir papel fundamental ao direcionar 

importantes processos de mudanças nas organizações, na intenção de compreender e propiciar 

o desenvolvimento das competências que se fazem necessárias para incrementar as condições 

de produtividade empresarial. 

A presente pesquisa contribuirá para o desenvolvimento dos estudos sobre a gestão e 

avaliação de pessoas por competências nas organizações, frente ao cenário competitivo no 

qual as empresas atuam. 

 

 

1.1. Justificativas da Pesquisa 

 

 

Tão importante quanto definir metas e objetivos a serem alcançados pelos 

colaboradores de uma organização, é acompanhar e avaliar o trabalho proposto para verificar 

se este está sendo desenvolvido conforme as expectativas da organização.  
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A motivação que conduziu a realização deste estudo está pautada no fato de a 

avaliação de pessoas haver se tornado um tema que merece, cada vez mais, ampla atenção e 

credibilidade, visto tratar-se de uma questão inevitavelmente correlacionada às tomadas de 

decisões organizacionais.  

O enfoque aqui escolhido será, primordialmente, do tipo de avaliação de pessoas 

denominado avaliação por competências. Neste sentido, é importante destacar a visão de 

alguns autores relevantes, a respeito do termo competências. 

O conceito de competência, como base do modelo para gerenciar pessoas, foi 

incorporado à prática organizacional na década de 90, caracterizada por seus desafios de 

crescente competitividade e globalização das atividades, levando ao alinhamento definitivo 

das políticas de gestão de recursos humanos às estratégias empresariais (Fleury e Fleury, 

2001). 

Fleury (2002) ressalta que competência representa uma palavra de senso comum, 

utilizada para designar uma pessoa qualificada para realizar determinada atividade. A 

qualificação é, de modo geral, definida pelos requisitos relacionados ao cargo, ou ainda, pelos 

saberes da pessoa, os quais podem ser classificados e certificados pelo sistema acadêmico. No 

entanto, a definição de competência está além do conceito de qualificação: refere-se à 

capacidade de a pessoa ultrapassar as atividades prescritivas, assumir iniciativas, compreender 

e dominar novas situações no trabalho e ser reconhecido por isso. A competência do indivíduo 

não é um estado não se reduz a um conhecimento específico. Ao contrário, está relacionada a 

“um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 

conhecimento, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor 

social ao indivíduo” (Fleury e Fleury, 2001). 
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Segundo Rabaglio (2008), as companhias são forçadas pelo avanço crescente da 

competitividade nos negócios a adquirirem competências que diminuam a concorrência e 

intensifiquem facilidades para obter lucros e crescimento. 

É possível compreender que um dos principais diferenciais competitivos empresariais 

refere-se ao capital humano representado pelos profissionais que demonstram em seus 

comportamentos os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a realização de um 

desempenho superior; ou seja, que proporcione à organização melhor qualidade em seus 

serviços e maior competitividade em seu mercado de atuação. Por essa razão, pode-se inferir 

que os resultados obtidos pelas organizações no desenvolvimento dos seus negócios estão 

diretamente ligados às qualidades de seus profissionais. 

O tema gestão por competências não pode ser considerado um modismo da área de 

gestão de pessoas, pois, atualmente, representa um processo que passa a impactar os 

resultados organizacionais. Desenvolver estudos envolvendo esse tema pode vir a 

potencializar a construção de um conhecimento novo sobre competências em gestão de 

pessoas e pode constituir diferencial importante na formação dos profissionais gestores dos 

processos de avaliação.  

Esta investigação se propõe a contribuir com o referencial de pesquisas de modo a 

agregar mais ao conhecimento sobre como uma organização põe em prática o processo de 

avaliação das competências em sua gestão de pessoas. Evidencia-se, portanto, a significativa 

relevância da presente pesquisa na contribuição a trabalhos acadêmicos futuros na área de 

Administração e, em particular, na gestão de pessoas. 

Neste sentido, para melhor compreensão dos temas aqui abordados o presente estudo 

os contemplará por meio do levantamento bibliográfico de pertinência à pesquisa em 

referência. 
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1.2. Objetivos da Pesquisa 
 

 

O objetivo geral do presente estudo é identificar como ocorre o processo de avaliação 

de competências que são consideradas essenciais a uma organização.  

A partir da definição do objetivo geral foi possível delimitar o seguinte objetivo 

específico a esta investigação; 

- Identificar como ocorre a definição das competências a serem avaliadas dentro da 

organização selecionada para esta pesquisa. 

 

 

1.3. Problemas de Pesquisa  
 

 

Com vistas a alcançar o objetivo geral de identificar o processo de avaliação das 

competências essenciais em uma determinada organização, duas questões direcionam esta 

investigação, a saber: 

- As organizações alcançam resultados superiores e maior competitividade à medida 

que os seus colaboradores desenvolvem e aplicam na prática de suas atividades profissionais, 

competências individuais consideradas essenciais para o bom andamento dos negócios 

organizacionais? 

E, complementarmente; 

- As organizações avaliam o desempenho dos seus colaboradores com base nas 

competências desejadas, com o objetivo de tornarem-se mais competitivas em seu mercado de 
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atuação, visto que, por meio das competências detidas por seus colaboradores se espera 

melhores resultados organizacionais, em termos de qualidade e produtividade? 

Ambas as questões se fundamentam na necessidade de buscar a solução coletiva do 

problema prático (Richardson, 1999) que, nesta investigação, é, fundamentalmente, a 

descrição do fenômeno de avaliação de competências como parte constitutiva de políticas 

organizacionais. 

 Na visão de Gil (2007:51) “Um problema será relevante em termos científicos à 

medida que conduzir à obtenção de novos conhecimentos. Para se assegurar disso, o 

pesquisador necessita fazer um levantamento bibliográfico da área”. Ou seja, as questões 

acima são aqui tratadas como problemas de pesquisa porque permitem orientar como se pode 

observar o que propõe a literatura da área e, a partir dessa fundamentação teórica se pode 

analisar, mais detalhadamente, como se pode perceber a manifestação de ações de uma 

determinada organização que incorpora à gestão de pessoas o conceito de avaliação de 

competências enquanto diferencial competitivo. 

Gil (Op. Cit.) defende que a formulação dos problemas de pesquisa determina sua 

relevância em termos científicos e práticos.  

No entanto, a relevância maior de uma pesquisa parte da vivência daquele que se torna 

instigado a investigar um determinado problema, a partir da necessidade de se aprofundar 

mais nas questões oriundas da vivência enquanto profissional e pesquisador. Por esse motivo 

então, acreditando que tratar da avaliação de desempenho por competências como objeto de 

estudo possa contribuir, prioritariamente, para se que se saiba mais como uma empresa põe 

em prática a avaliação por competências e, para observar se e como seus gestores percebem 

como a empresa busca melhorar seus resultados organizacionais com essa prática. 

A partir de ambas as questões de pesquisa enquanto direcionadoras para que se 

alcance o objetivo de compreender mais sobre como ocorre o processo de avaliação de 
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competências consideradas essenciais em uma organização estatal brasileira. A intenção 

principal, explicitada a partir dos objetivos específicos, é identificar como ocorrem os 

processos de definição e avaliação das competências na organização objeto de estudo. 
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Capítulo 2. GESTÃO DE PESSOAS 
 

 

O presente capítulo visa desenvolver a temática de gestão de pessoas, e, em particular, 

a avaliação de desempenho.  

Ao longo da história da administração, a gestão de pessoas nas organizações é uma 

área que tem experimentado constante evolução. Inicialmente, esta área se limitava à 

administração de pessoal, que se refere, entre outras coisas, às rotinas básicas de 

recrutamento, seleção, treinamento, contratação, etc. Barreto e Costa (2010) afirmam que, 

atualmente, esses serviços ainda são essenciais, mas não são mais suficientes.  

Sabe-se, portanto, que o conceito de Gestão de Pessoas é um termo novo, cunhado no 

final do século XX, originado a partir da Administração de Recursos Humanos. O termo 

abarca a concepção de que as pessoas que atuam em uma companhia são parceiros que 

trabalham em conjunto com a empresa, buscando atender aos seus objetivos, deixando de 

serem apenas funcionários. 

A forma como as empresas realizam a administração de pessoas passa por 

transformações em todo o mundo. Essa transformação vem sendo causada por mudanças no 

relacionamento entre as organizações e pessoas, na organização do trabalho, no modo pelo 

qual as pessoas percebem sua relação com o trabalho e no comportamento do mercado de 

trabalho (Dutra, 2002). 

Com a evolução da competitividade, os funcionários das organizações passam a ser 

vistos como recursos que precisam ser administrados, articulados e controlados internamente 

para que um bom desempenho no mercado seja alcançado. Por esse motivo, o termo 

Administração de Recursos Humanos perde força, pois deixa de abarcar variáveis que vão 

além dos recursos tangíveis implicados na administração do pessoal que compõe o corpo de 

funcionários das empresas. 
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Neste sentido, Gil (2001, p.18) destaca que: 

 

A expressão Gestão de Pessoas visa substituir a Administração de 
Recursos Humanos, que é o termo mais comum utilizado para 
designar os modos de lidar com as pessoas nas organizações. Os 
argumentos em prol dessa mudança de nomenclatura ressaltam que o 
termo Administração de Recursos Humanos é muito restritivo, pois 
implica a percepção das pessoas que trabalham numa organização 
apenas como recursos, ao lado dos recursos materiais e financeiros. 
Por isso mesmo, alguns autores, adeptos da Gestão de Pessoas, 
procuram designar as pessoas que trabalham nas organizações, não 
mais como empregados ou funcionários, mas como cooperadores e 
parceiros. 
 

 

Os gestores passam, então, a ver seus cooperadores e parceiros como sendo um dos 

ativos empresariais, frequentemente citados como “capital humano”, termo recorrente na 

mídia. 

Barreto e Costa (2010) argumentam que o reconhecimento da importância do capital 

humano nas organizações introduziu a expressão “gestão de pessoas”, por passar a visualizá-

las como pessoas de fato, portadoras de características complexas e que devem ser lideradas e 

dirigidas. A gestão de pessoas passa a ser uma responsabilidade compartilhada por todas as 

áreas, uma vez que pessoas estão presentes em toda a organização, não sendo exclusividade 

de um setor específico.  

A gestão de pessoas pode ser caracterizada como: “Um conjunto de políticas e 

práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas para 

que ambas possam realizá-las ao longo do tempo” Dutra (2002 p.17). 

Fischer (2002) afirma que o desempenho esperado das pessoas no trabalho e o modelo 

de gestão correspondente são determinados por fatores internos e externos ao contexto 

organizacional. Entre os fatores internos Fisher destaca: o serviço ou produto oferecido, a 

tecnologia adotada, a estratégia de organização do trabalho, a estrutura organizacional e a 

cultura. Quanto aos fatores externos, o autor cita a cultura de trabalho de dada sociedade, sua 
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legislação trabalhista e o papel conferido ao Estado e aos demais agentes que atuam nas 

relações de trabalho. 

Para Ferreira (2001) a gestão de pessoas pode ser entendida como um processo de 

gestão descentralizada apoiada nos gestores responsáveis, cada qual em sua área, 

desenvolvendo suas atividades nas organizações. Entretanto, o autor ressalta que cada 

organização tem uma maneira ideal de gestão de pessoas, de acordo com seu porte, com seu 

estágio de vida, com sua natureza, com seu setor econômico, com a cadeia de agregação de 

valores e também de acordo com a tecnologia dominante em seu contexto social. 

Ainda de acordo com Fischer (2002), o modelo de gestão de pessoas representa a 

maneira pela qual uma empresa se organiza para gerenciar e orientar o comportamento 

humano no trabalho. Para isso, a empresa se organiza, define princípios, estratégias, políticas 

e práticas de gestão e, por meio desses mecanismos, estabelece diretrizes e orienta os estilos 

de atuação dos gestores em sua relação com aqueles que nela atuam. 

Cabe destacar que a dependência do desempenho humano está presente em toda e 

qualquer organização que almeja êxito em seus processos organizacionais. Por esse motivo, as 

organizações desenvolvem e organizam uma forma de atuação sobre o comportamento que se 

convencionou chamar de modelo de gestão de pessoas. O modelo deve assim, por definição 

diferenciar a empresa em seu mercado, contribuindo para a fixação de sua imagem e 

competitividade (Fischer, 2002). 

Dutra (2002) salienta que instrumentos de gestão dão suporte à relação diária entre os 

colaboradores e a empresa. São eles que garantem o nível de informação das pessoas em 

relação à organização e vice-versa e, assim, garantem os espaços necessários para que pessoas 

e empresa negociem suas expectativas e sustentem a revisão contínua do sistema como um 

todo.  
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Ferreira (2001) compartilha a visão de Dutra (Op. Cit.), ao ressaltar que os novos 

tempos demandam novos modelos de gestão e, consequentemente, novas formas de conduzir 

os interesses da organização e das pessoas.  

Dutra (Op. Cit.) afirma que as pressões para a transformação da gestão de pessoas 

provêm de duas fontes. A primeira refere-se ao ambiente em que a empresa se insere, como 

por exemplo: globalização, turbulência crescente, maior complexidade das arquiteturas 

organizacionais e das relações comerciais, maior valor agregado dos produtos e serviços etc.. 

A segunda fonte é o ambiente interno em que as pessoas que estabelecem algum tipo de 

relação de trabalho com a organização procuram satisfazer a um novo conjunto de 

necessidades, tais como: manutenção da competitividade profissional, exercício da cidadania 

organizacional, maior espaço para desenvolvimento profissional e pessoal, etc.. 

Fleury (2002) também reconhece que as organizações vêm passando por crescentes 

mudanças em razão das transformações ocorridas nos ambientes interno e externo. Entre as 

mudanças externas, o autor destaca o processo de globalização financeira, comercial e 

produtiva, que provoca transformações também na atuação das organizações. O autor ressalta 

ainda que tais fatores devem ser articulados e administrados de maneira a conferir maior valor 

aos negócios da organização e, consequentemente, maior vantagem competitiva. 

Cabe aqui lançar um olhar às mudanças da contemporaneidade, frequentemente 

citadas pelos pesquisadores acima elencados. 

Para Dutra, as principais mudanças nas empresas têm sido (Op. Cit. p. 15): 

 
· Estruturas e formas de organização do trabalho flexível e 

adaptáveis às contingências impostas pelo ambiente, gerando 
demanda por pessoas em processo de constante adaptação; 
 

· Processos decisórios ágeis e focados nas exigências do 
mercado, por decorrência descentralizados e fortemente 
articulados entre si, necessitando de pessoas comprometidas e 
envolvidas com o negócio e com uma postura autônoma e 
empreendedora; 
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· Velocidade para entrar e sair de mercados locais e globais e 

para revitalizar seus produtos e/ou linhas de produtos/ 
serviços, demandando pessoas atualizadas com as tendências 
do mercado e de seu campo de atuação tanto em termos 
nacionais como internacionais. 
 

· Alto grau de competitividade em padrão global, necessitando 
de pessoas que se articulem muito bem entre si, formando um 
time em processo continuo de aprimoramento e 
aperfeiçoamento. 

 

O autor argumenta que, em contrapartida, as alterações em padrões de valorização 

socioculturais e a velocidade das transformações tecnológicas e do ambiente têm afetado 

profundamente o conjunto de expectativas das pessoas em sua relação com as organizações e 

com seu trabalho, tais como (Dutra 2002, p. 16):  

· Pessoas cada vez mais conscientes de si mesmas e mais 
mobilizadas pela autonomia e liberdade em suas escolhas de 
carreira e de desenvolvimento profissionais; 
 

· Pessoas mais atentas a si mesmas em termos de sua 
integridade física, psíquica e social, que cultivam a cidadania 
organizacional e exercem maior pressão por transparência na 
relação da empresa com elas e por processos de comunicação 
mais eficientes; 

 
· Pessoas com expectativas de vida maior, ampliando seu 

tempo de vida profissional ativa; como decorrência disso, há 
maior exigência de condições concretas para o contínuo 
desenvolvimento; 

 
· Pessoas que demandam oportunidades e desafios 

profissionais e pessoais e contínua atualização e ganho de 
competências como condições para a manutenção da 
competitividade profissional.  

 

Dutra (Op. Cit.) enfatiza que esse quadro vem gerando grande pressão por novas 

formas de fazer frente à gestão de pessoas por parte das organizações e que essas novas 

formas têm assumido como premissas que:  

 

· O desenvolvimento da organização está diretamente 
relacionado a sua capacidade em desenvolver pessoas e ser 
desenvolvida por pessoas, originando dessa premissa uma 
série de reflexões teóricas e conceituais acerca da 
aprendizagem da organização e das pessoas e como elas estão 
inter-relacionadas. O desenvolvimento das pessoas deve estar 
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centrado nas próprias pessoas, isto é, o desenvolvimento é 
efetuado respeitando-se sua individualidade; 
 

· A gestão de pessoas deve ser integrada, e o conjunto de 
políticas e práticas que a formam deve, atender aos interesses 
e expectativas da empresa e das pessoas, para dessa maneira 
possibilitar a sustentação a uma relação produtiva entre 
ambas; 

 
· A gestão de pessoas deve oferecer à empresa visão clara 

sobre o nível de contribuição de cada pessoa e às pessoas, 
uma visão clara do que a empresa pode oferecer em 
retribuição no tempo; 

 
· As pessoas abrangidas pelas práticas de gestão da empresa 

não são apenas as que estabelecem um vínculo formal de 
emprego com a organização, mas todas as que mantêm algum 
tipo de relação com a organização (Op. Cit. p. 16). 

 

O autor afirma que a conciliação de expectativas está relacionada ao compartilhamento 

de responsabilidades entre as pessoas e a organização. Para ele, entre os valores presentes nas 

práticas de empresas que se constituíram em exemplos de sucesso na gestão de pessoas estão 

o desenvolvimento mútuo, a satisfação mútua e a consistência no tempo. 

Como desenvolvimento mútuo, Dutra (Op. Cit.), propõe que a gestão de pessoas deva 

estimular e criar as condições necessárias para que a empresa e pessoas possam desenvolver-

se mutuamente nas relações que estabelecem. Como satisfação mútua, a proposta é que a 

gestão de pessoas alinhe a um só tempo os objetivos estratégicos e negociais da organização e 

o projeto profissional e de vida das pessoas. Dutra (Op. Cit.) agrega à gestão de pessoas a 

condição de consistência no tempo, na qual devem ser oferecidos parâmetros estáveis no 

tempo para que, dentro de uma realidade cada vez mais turbulenta, seja possível à empresa e 

às pessoas ter referenciais para se posicionarem de forma relativa em diferentes contextos e 

momentos dessa realidade. O autor vai além, e propõe três condições que, segundo ele, 

assegurariam a eficácia dessa gestão de pessoas, a saber: 

· Transparência: a clareza dos critérios que norteiam a gestão 
de pessoas e a contínua irrigação de informações acerca da 
forma de aplicação desses critérios é fundamental tanto para 
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sua aceitação quanto para sua contínua renovação e ajuste à 
realidade; 
 

· Simplicidade: a simplicidade na formulação dos critérios e na 
formação de sua aplicação ajuda na transparência e é 
fundamental para facilitar a compreensão, a análise, a 
discussão, o consenso, a aceitação e o comprometimento em 
torno dos valores e de sua prática em cada contexto 
específico; 

 
· Flexibilidade: os critérios que norteiam a gestão de pessoas 

são validados a cada momento ao longo do tempo e 
permanecem se tiverem a flexibilidade necessária para 
ajustar-se aos diferentes contextos existentes e às pressões 
impostas pelas transformações desses contextos no tempo. 
(Dutra, 2002, p. 42). 

 

Evidencia-se, através dos vários autores aqui apresentados, que, para que haja êxito na 

gestão de pessoas, existem alguns fatores que precisam estar em harmonia e que precisam ser 

considerados pela organização. Tais fatores podem ser resumidos em desenvolvimento, 

satisfação e consistência. Porém, para que esses fatores efetivem o sucesso que a organização 

almeja, torna-se essencial considerar os aspectos acima relacionados, de transparência, 

simplicidade e flexibilidade na gestão de pessoas, formando o que Dutra (Op. Cit.) define 

como “um conjunto de políticas e práticas que permitam a conciliação de expectativas entre a 

organização e as pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo”. Políticas e 

ações estratégicas, que, na prática viabilizem que as organizações obtenham êxito para 

alcançar seus objetivos e metas. 
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Capítulo 3. A Avaliação como Instrumento de Gestão 

 

 

Este capítulo visa ampliar a discussão sobre a avaliação de desempenho humano como 

instrumento de gestão de pessoas. Nesse contexto, será aqui utilizada a conceituação de 

Bergamini (1988) que vê a palavra desempenho como ação, atuação e comportamento. 

A organização pode ser entendida como uma realidade social, integrada por diferentes 

pessoas, que trabalham, no sentido de produzir um resultado final comum, isto é, atingir os 

objetivos do empreendimento. 

Nesses termos, a organização é um contexto onde o entendimento da interação entre as 

diversas dinâmicas comportamentais que o compõem se torna imprescindível para se detectar 

ou, até mesmo prever possíveis desvios na consecução dos objetivos empresariais.  

A definição mais recorrente da avaliação de desempenho humano como instrumento 

de gestão de pessoas é a de Ferreira (2001), que a define como um conjunto de técnicas que 

visa obter e analisar informações que possibilitem estimar a qualidade da contribuição 

prestada pelo colaborador à organização. 

Bergamini (1988) salienta ainda que a organização é formada pelo produto da intenção 

de se obter determinado resultado e do conjunto de trabalhos que as pessoas se propõem a 

realizar, numa relação de troca, que lhes permita atingir seus objetivos individuais. 

Saber se o produto da relação custo versus benefício, para o indivíduo e para a 

organização, é satisfatório, só é possível por meio da utilização de instrumentos que permitam 

avaliar, com razoável precisão, o quanto, organização e indivíduo, estão obtendo de êxito. 

No tocante à avaliação, de um modo mais geral, para Rabaglio, “Avaliar significa 

fazer análise e ter a oportunidade de rever, aperfeiçoar, fazer de forma diferente, sempre em 

busca de eficácia e resultados (2006, p. 2)”. Já Hipólito e Reis (2002) reconhecem que as 
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avaliações fazem parte da rotina de qualquer organização, sendo necessárias para identificar a 

necessidade de correção, revisão e melhoria das ações organizacionais. Mesmo que de 

maneira informal, a cada momento os gestores se envolvem em algum processo de avaliação 

– inclusive de pessoas – e os profissionais se veem avaliando se suas decisões, suas ações e 

seus encaminhamentos de carreira estão indo ao encontro de expectativas anteriormente 

programadas. 

Bergamini e Beraldo (1988) afirmam que o instrumento que, ao longo do tempo, 

ganhou maior expressão, tem sido a Avaliação do Desempenho Humano no Trabalho. 

Para Ferreira (2001) a avaliação de desempenho pode ser considerada um dos mais 

importantes instrumentos de que dispõe a administração de uma empresa para analisar os 

resultados à luz da atuação de sua força de trabalho e, também, para prever posicionamentos 

futuros, considerando o potencial humano disponível em seus quadros. 

Em complemento, Rabaglio (2006) destaca que o processo de Avaliação, quando bem 

administrado, beneficia tanto a organização como seus funcionários e pode ser usado para 

múltiplas finalidades, como manter a motivação e o compromisso, melhorar o desempenho, 

ajustar os objetivos com as metas da organização e da equipe, analisar o desenvolvimento, 

identificar necessidades de treinamento. Possibilita o reconhecimento de êxitos e, inclusive, a 

aprendizagem com os insucessos permitindo avaliar potenciais, promover mudanças, 

estimular o aperfeiçoamento e, desse modo, é um processo que pode propiciar que se obtenha 

o máximo de produtividade de cada colaborador. 

O destaque que a avaliação de desempenho humano na organização tem merecido na 

literatura de gestão de pessoas se deve, primeiramente, à necessidade de aprimoramento 

contínuo. O principal motivo dessa busca permanente de aperfeiçoamento se remete, 

principalmente, à complexidade do objeto de estudo que a compõe; o ser humano. Em 

segundo lugar, além da complexidade desse objeto de estudo, o tema também ganha 
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importância por ser uma avaliação reconhecida como o instrumental que tem, com maior 

precisão, respondido à necessidade de conhecimento da organização sobre si mesma 

(Bergamini e Beraldo, 1988). 

Gil (2001) afirma que a avaliação de desempenho constitui um meio para desenvolver 

as pessoas da organização, pois proporciona à empresa: definir o grau de contribuição de cada 

empregado para a organização; identificar aqueles que possuem qualificação superior à 

requerida pelo cargo; identificar em que medida os programas de treinamento têm contribuído 

para a melhoria do seu desempenho; promover o autoconhecimento e o autodesenvolvimento 

dos funcionários; obter subsídios para redefinir o perfil requerido dos ocupantes dos cargos; 

obter subsídios para remuneração e promoção, e, também; permite obter subsídios para 

elaboração de planos de ação para desempenhos insatisfatórios. 

 Avaliar o desempenho das pessoas no trabalho implica, consequentemente, conhecer 

o ambiente organizacional, a dinâmica comportamental própria de cada um e o trabalho a ser 

realizado. Portanto, a avaliação de desempenho nas organizações constitui-se no veiculo da 

estimativa de aproveitamento do potencial individual das pessoas no trabalho e, em 

consequência, do potencial humano de toda a organização (Bergamini e Beraldo, 1988). 

Como para Hipólito e Reis (2002) a avaliação de desempenho tem como propósito 

verificar quanto o profissional se adapta aos objetivos da empresa e às demandas e exigências 

do trabalho, os pesquisadores defendem a vantagem de estruturar o processo de avaliação e de 

incorporá-lo como prática formal nas empresas de modo a produzir ferramentas comuns aos 

diversos gestores e profissionais, vinculadas aos objetivos e às estratégias da organização. 

Dessa forma, segundo os autores, é possível direcionar as decisões decorrentes do processo de 

avaliação, aproximar as interpretações de avaliadores e avaliados em torno de um ponto 

comum e, assim, diminuir as influências que possam comprometer o processo e os resultados 

das avaliações. 
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Embora a avaliação de desempenho seja uma tarefa considerada difícil tanto para os 

avaliados como para os avaliadores, este instrumento se propõe a ser mais do que um recurso 

que auxilia na correção ou recompensa de comportamentos e resultados alcançados pelos 

colaboradores. Na realidade, Hipólito e Reis (Op. Cit.) consideram que o principal objetivo da 

avaliação de desempenho está fundamentado na melhoria geral dos resultados obtidos pela 

organização por meio da produtividade e desempenho das pessoas. 

Bergamini e Beraldo lembram ainda que a avaliação de desempenho tem como 

objetivo primeiro conhecer o que ocorre no todo do contexto organizacional, e, em si, não se 

limita a técnicas de modificação de comportamento, pois abrange condicionantes ambientais, 

políticas de procedimentos e elemento humano. Para os autores deve ser considerada “apenas 

como instrumento de levantamento de dados que caracterizam as condições que dentro da 

organização empresarial, estejam num dado momento dificultando ou impedindo o completo 

e adequado aproveitamento dos seus recursos humanos” (1988, p. 69). Segundo os autores, 

enquanto instrumento, esse tipo de avaliação deve ser capaz de retratar tão fielmente quanto 

possível o comportamento do indivíduo em situação de trabalho. Por outro lado, vale destacar 

que o trabalho ao qual a maioria das pessoas se dedica, constitui-se na forma mais produtiva 

de o indivíduo empregar seus recursos e energia pessoais. É a forma que as pessoas têm de 

sentirem seu potencial sendo colocado a serviço de algo, e mesmo de obterem um feedback 

que pode se dar de maneira implícita ou explícita, pela comparação do resultado alcançado 

com o esforço despendido, numa relação que se baseia nos custos e benefícios, que conduz 

cada pessoa, à avaliação do quanto se sente realizada e satisfeita (Bergamini e Beraldo, 1988). 

O conceito de feedback é herdado das teorias de sistemas, significa na tradução literal 

retroalimentação, isto é, processar informações e transmiti-las ao sistema para continuidade 

do seu funcionamento (Rabaglio, 2006).  
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Para Gramigna, fornecer feedback consiste em “reconhecer como os seus 

comportamentos estão sendo percebidos ou como estão afetando as outras pessoas, as equipes 

de trabalho, os resultados” (2002, p. 130). A autora avalia que se considerarmos que o 

feedback pode ser o cerne do processo de melhoria das capacidades e desempenhos das 

pessoas nas organizações, então, passa a assumir maior importância a qualidade desse 

feedback. A pesquisadora acredita que o feedback deve ser entendido como um processo de 

ajuda e estímulo para a mudança de comportamento e/ou para a aquisição e o 

desenvolvimento de competências, contribuindo para o aprimoramento da performance 

individual, acelerando o processo de transformação do potencial em talento (Op. Cit., p. 129) 

e que, ao lançar mão do feedback, as lideranças e os times de trabalho passam a cultivar a 

ideia de que o profissional deve traduzir sua competência em comportamentos reconhecidos e 

valorizados pela organização. 

Pelos motivos elencados acima, a avaliação de desempenho não deve ser considerada 

como um instrumento voltado para a alteração de comportamentos, mas sim ser concebida 

como um instrumento essencial na caracterização das condições internas da organização, 

identificando desta forma, fatores que em determinado momento possam estar suscitando 

dificuldades para um pleno desempenho das pessoas na empresa. 

 

  



30 
 

3.1. Bases Históricas e Conceituais 

 

 

Acompanhando a evolução da administração, a prática da avaliação ganhou lugar nas 

organizações como forma de recompensar, punir ou controlar o desempenho do colaborador 

em comparação aos resultados e produtividade almejada. 

Ao longo do tempo, a prática da avaliação de desempenho recebeu importantes aportes 

conceituais de determinados campos de estudo e de pesquisa de comportamento e gestão, 

conforme descrito por Hipólito e Reis, são oriundos de três grandes áreas de conhecimento 

científico (2002, p. 74): 

 

QUADRO  1 - ÁREAS DE CONHECIMENTO QUE CONTRIBUIRAM PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
 
 

PSICOLOGIA 

C
om

p
or

ta
m

en
ta

l 

Enfatiza a utilização de comportamentos observáveis e mensuráveis 
como base da análise dos profissionais. Decorre daí um esforço para 
vincular comportamentos a consequências positivas como forma de 
estimular os comportamentos esperados pela organização. 
 

C
og

n
it

iv
a 

e 
de

 
T

eo
ri

as
 d

a 
M

ot
iv

aç
ão

 
 

Salienta a importância de que sejam claramente definidos os objetivos 
e as expectativas relativos ao profissional – objetivos específicos, 
claros e desafiadores, bem como feedback constante, tenderiam a 
promover melhorias de desempenho, e da teoria das expectativas, a 
qual argumenta que a intensidade do investimento pessoal no 
desempenho de determinada tarefa depende da expectativa de que esse 
desempenho seja acompanhado de resultados interessantes para a 
pessoa. A intensidade desse investimento também depende da 
expectativa de que os resultados efetivamente possam ser alcançados 

ADMINISTRAÇÃO 
POR OBJETIVOS 

(APO) 

Propaga a ideia do gerenciamento de pessoas fundamentado na 
negociação prévia de objetivo e metas mensuráveis e observáveis. As 
avaliações de desempenho – sistemáticas – permitem acompanhar os 
resultados efetivamente alcançados e propor ações corretivas. 

DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL  

(DO) 

Difunde novos instrumentos de avaliação, enfatizando a troca de 
retornos a respeito dos resultados obtidos pelo trabalho desenvolvido, 
como forma de intervenção na dinâmica interpessoal de grupos de 
trabalho e de alavancagem de mudanças comportamentais. Estimula a 
utilização de diferentes fontes de retornos no processo de avaliação. 

   Fonte: Quadro elaborado a partir de Hipólito e Reis, 2002, p. 74. 
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Além da contribuição de variadas áreas, como exposto no Quadro 1, a base do 

processo de avaliação de desempenho e das ações decorrentes reflete a expectativa de 

desempenho de um profissional na organização e o desenvolvimento, que normalmente é 

observado pela análise do cargo, reflete por sua vez, um conjunto de experiências e 

repertórios que foram “aperfeiçoados” 1 no decorrer da vida do profissional, com maior ou 

menor velocidade devido a seu potencial e à existência ou não de determinadas características 

relacionados ao comportamento (Hipólito e Reis, Op. Cit.). 

O quadro a seguir, traduz aspectos importantes para a determinação da contribuição do 

profissional à organização, por meio do foco presente nas avaliações e seus objetivos. 

 

QUADRO  2 - FOCO DAS AVALIAÇÕES E SEUS OBJETIVOS 

FOCO DAS 
AVALIAÇÕES 

OBJETIVOS 

Aferição de potencial 
 

Predizer a adequação futura do profissional a determinada 
situação ou objetivo de trabalho. Propõe-se a prever o 
desempenho potencial de uma pessoa caso ocupe determinado 
cargo ou papel na organização. 

Análise 
Comportamental 

 
 

Dar feedbacks de determinados comportamentos observáveis, 
alinhados a valores, missão e objetivos da empresa. Propõe-se a 
promover autoconhecimento e contribuir para a identificação de 
pontos fortes e oportunidades de melhoria, estimulando a adoção 
de comportamentos considerados críticos para a empresa.  

 
Desenvolvimento 
Comportamental 

Observar o grau de desenvolvimento e maturidade do 
profissional como subsídio à distribuição de responsabilidades, à 
definição de ações de capacitação e a movimentações salariais e 
de carreira.  

 
Realização de Metas e 

Resultados 
 

Orientar o desempenho para metas e objetivos da organização. 
Permite aferir, quantitativamente, a diferença entre resultados 
individuais / grupais esperados e resultados efetivamente 
alcançados.  

Fonte: Elaborado a partir Hipólito e Reis, (2002, p. 76). 
 

                                            
1
 Aspas dos autores. 
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Os autores descrevem de maneira mais detalhada cada foco das avaliações, 

proporcionando uma melhor base com relação ao modo como ocorre sua realização. 

A aferição de potencial procura identificar o quanto um indivíduo poderá adaptar-se a 

uma função gerencial no futuro, após grandes investimentos em seu desenvolvimento. Dessa 

forma, as empresas identificam pessoas de alto potencial, que provavelmente ocuparão 

cargos-chave em sua estrutura. Portanto, esta dimensão de avaliação também pode ser 

considerada com foco no longo prazo. 

Com relação à análise comportamental, seu ponto de partida é a identificação dos 

comportamentos de liderança que a empresa tem como interesse estimular e que traduzem 

seus objetivos e valores. Esses comportamentos são observáveis no ambiente de trabalho. 

Como exemplo, pode-se citar: comunicar à equipe os objetivos da companhia, fornecer 

feedbacks sistemáticos aos membros da equipe, certificar-se que as necessidades do cliente 

estejam sendo efetivamente atendidas, entre outros. 

No foco do desenvolvimento comportamental existe uma perspectiva relacionada ao 

cargo. As diferenças de grau de desenvolvimento dos profissionais costumavam ser – e, em 

muitos casos, ainda são – relacionadas aos cargos, que ao remeter os profissionais que os 

ocupam a determinado conjunto de atividades, delimitam seu espaço de atuação e seu nível de 

responsabilidade.  

Nessa perspectiva, entende-se haver relação direta entre a complexidade do trabalho 

executado por um profissional, seu estágio de desenvolvimento (sua capacidade de tomar 

decisões corretas no grau de complexidade ao qual está sendo submetido) e seu 

reconhecimento na organização. Portanto, o cargo, ao definir o que se espera da atuação do 

profissional nele alocado, determina, para os trabalhadores, a complexidade de suas funções e 

aponta os requisitos exigidos para seu desempenho, tais como: formação acadêmica, 

experiência necessária, conhecimentos específicos etc. É tradicionalmente visto como capaz 
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de conferir parâmetros às diversas ações em gestão de pessoas. Assim, capacita-se para o 

desempenho de cargos, remunera-se com base neles e promove-se para cargos mais elevados 

na estrutura organizacional.  

Hipólito e Reis (2002) ressaltam que o uso de cargos como parâmetro principal em 

gestão de pessoas mostra-se obsoleto diante da emergência de situações dinâmicas de 

trabalho, em que as pessoas assumem responsabilidades relativas às necessidades da 

organização e a sua capacidade de assumi-las, e não devido ao que está definido na descrição 

de seu cargo. Entretanto, a lógica de complexidade do trabalho permanece válida, estando 

presente em diversas outras teorias que focam a gestão de pessoas.  

Nesse sentido, compreende-se que, havendo necessidade da organização de que se 

faça uma ação, assume a responsabilidade de realizá-la o profissional que se encontra num 

nível de desenvolvimento que o torna capaz disso. Nessa linha, as avaliações devem deixar de 

focar o simples cumprimento do que está descrito no cargo e passar a observar diretamente o 

grau de complexidade das responsabilidades assumidas pelas pessoas no desenvolvimento das 

atividades relacionadas às necessidades organizacionais. 

Portanto, o desafio da avaliação do desenvolvimento consistente em elaborar 

ferramentas capazes de apontar o grau de complexidade do trabalho com que os profissionais 

conseguem lidar e o conjunto de capacidades necessárias para sua realização. Sistemas de 

gestão por competências são exemplos de uma base a partir da qual se pode avaliar o 

desenvolvimento das pessoas e, daí em diante, decidir sobre ações de capacitação, 

remuneração ou carreira.  

Já o foco na realização de metas e resultados consiste na tentativa de direcionar o 

esforço e a dedicação dos profissionais na execução do trabalho. Nesse caso, a recompensa 

ocorre, sobretudo, por meio de práticas de remuneração variável, já que o esforço, por ser 

circunstancial, pode demonstrar variações com o tempo. 
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Nesses sistemas, define-se previamente um conjunto de resultados ou metas esperadas 

com base na atuação dos indivíduos ou grupos e acompanha-se sua realização, atentando para 

a existência de fatores externos que possam influenciá-la.  

Segundo Hipólito e Reis, (Op. Cit., p. 80), três aspectos que os autores consideram 

críticos devem ser considerados na estruturação de sistemas de avaliação de resultados e 

metas, a saber: 

· Considerar uma expectativa desafiadora, porém factível, dos 

resultados esperados da atuação do indivíduo ou grupo que 

está sendo acompanhado;  

· Definir com clareza a expectativa do resultado a ser alcançado 

para que as pessoas possam direcionar seus esforços no 

sentido de atingi-lo; 

· Estabelecer antecipadamente critérios de revisão das metas 

traçadas quando fatores externos significativos interferirem na 

expectativa de resultados a serem alcançados. 

 

Uma vez incorporados à tomada de decisões, esses aspectos oferecem aos gestores 

sustentação para que venham avaliar o desempenho se seus funcionários. 

Bergamini e Beraldo (1988, p. 91) veem a Avaliação de Desempenho como uma 

estratégia que atende a três dimensões: 

· Revisão do cumprimento das metas ou atingimento de 

resultados; 

· Apreciação do comportamento da pessoa: a maneira como 

realiza seus objetivos e; 

· Avaliação de Potencial: estimativa sobre os rumos que o 

individuo pode tomar na sua carreira dentro da organização. 

 

Como se pode constatar pelas dimensões concebidas por Bergamini e Beraldo (Op. 

Cit.), o campo da avaliação de pessoas é repleto de nuances e subjetividade. De modo geral, o 

mesmo comportamento ou competência pode ser percebido e interpretado de maneiras 

diversas pelos atores sociais envolvidos. Por essa razão, um dos principais problemas 

associados aos sistemas de avaliação refere-se exatamente às diferenças de percepção dos 

envolvidos, pois se trata de um fator que pode comprometer a assertividade das avaliações. 
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Contudo, os autores Hipólito e Reis (2002) propõem cinco procedimentos que podem 

contribuir para que isso seja minimizado. 

 Em primeiro lugar, recomendam a utilização de critérios claros de avaliação, 

negociados e legitimados pelos envolvidos, como instrumento adequado de acompanhamento 

do profissional ou do grupo. Em segundo, enfatizam a necessidade da ampla comunicação de 

objetivos, etapas e impactos do processo. A proposta seria criar significado para os 

colaboradores e enfatizar os resultados positivos do papel da avaliação para a empresa como 

um todo e como algo que poderia beneficiar cada profissional que dela faz parte. Outro 

procedimento concomitante seria apresentar a avaliação como elemento de apoio ao 

desenvolvimento organizacional e profissional, desmistificando-se a relação usualmente 

estabelecida entre avaliação e punição. Em quarto lugar, os autores alertam para a necessidade 

de capacitar os usuários do sistema (avaliadores e avaliados) quanto à importância e à 

utilidade de cada um dos instrumentos de avaliação utilizados e à compreensão das ações 

venham deles decorrer para aperfeiçoar as implicações que se façam necessárias. E, por 

último, proceder à adoção de uma sistemática que passe a transcender a dimensão 

unidirecional (chefe-subordinado), estimulando-se a autoavaliação, e, permitindo a 

autorreflexão e a ampliação da captação de pontos de vista diversos e que podem contribuir na 

solução de eventuais problemas e na otimização de ações conjuntas aos atores sociais 

envolvidos no processo de avaliação de uma empresa. 

 Bergamini e Beraldo afirmam que, em geral, existem, basicamente, três métodos, no 

que se refere aos meios pelos quais se pode concretizar o procedimento de avaliar as pessoas 

nas organizações.  Em primeiro lugar, Bergamini e Beraldo elencam (1988:45): 

 

A Avaliação Direta: quem pratica a avaliação é o supervisor 
direto, representado pela chefia hierárquica ou funcional 
ligada ao avaliado. Ao adotar esse método atribui-se ao 
supervisor direto a tarefa de emitir parecer sobre o pessoal que 
lhe cabe dirigir no dia-a-dia de trabalho. Nesse sentido, está-se 
dando a ele condições de, na maioria das vezes, sozinho, 
examinar a qualificação da mão-de-obra sob sua 
responsabilidade direta e, posteriormente, registrar no 
formulário de avaliação, quando assim for definindo, o seu 
julgamento. É importante considerar que esse procedimento 
possui pontos favoráveis e desfavoráveis que se caracterizam 
da seguinte forma: 
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QUADRO  3 -  AVALIAÇÃO DIRETA – PONTOS FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS 

Pontos favoráveis Pontos desfavoráveis 

É o supervisor direto que conhece melhor o 
avaliado, pelo fato de conviver com ele 
todos os dias e em diferentes situações. 
É o supervisor direto que, na realidade, 
deve conhecer melhor os padrões de 
desempenho esperados para cada indivíduo 
posicionado nos diferentes cargos da área 
sob sua responsabilidade. 
É o supervisor direto que tem a 
responsabilidade e, portanto, a autoridade 
para distribuir tarefas e cobrar os 
resultados. Ao avaliar seu pessoal com 
fidedignidade, obtém de volta a 
reafirmação de sua autoridade pela 
confiança que conquista dos seus 
subordinados.  

A proximidade do supervisor direto com o 
avaliado pode precipitar disfunções 
perspectivas que contaminam o julgamento do 
avaliado. 
Os dados fornecidos podem não ser 
suficientemente ricos, isto é ser 
qualitativamente inexpressivos.  
O avaliador não propõe a obtenção de feedback 
do avaliado sobre o julgamento emitido; 
portanto, pode sentir-se inseguro sobre a 
precisão do mesmo, ou então soberano sobre 
sua própria opinião. 

Fonte: Elaborado a partir Bergamini e Beraldo, (1988 p. 45). 

 

Na visão dos autores, ao longo do tempo, esse método é o mais frequentemente 

utilizado pelas empresas, devido à manutenção do princípio da hierarquia e em função do 

despreparo das pessoas para uma vivência mais intensa em relação aos seus destinos dentro da 

empresa. Portanto, a avaliação direta, pode ser aplicada, enquanto método, de forma 

produtiva, desde que aconteça, efetivamente, um momento de intercâmbio de impressões 

sobre o julgamento emitido entre chefe e subordinado. Para que haja a possibilidade de 

revisão recíproca de ideias, conceitos e posturas de um em relação ao outro. 

Em segundo lugar os autores apresentam (Op. Cit. 1988, p. 46):  

 

A Avaliação Conjunta: esse método traz intrinsecamente a 
possibilidade de participação, uma vez que o avaliador e o 
avaliado conversam sobre o seu desempenho e, 
concomitantemente, quando é o caso, preenchem juntos a 
ficha de avaliação de desempenho. [...] Trata-se de uma 
possibilidade de troca extremamente rica e que não deve ser 
desprezada. 
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E, por último, Bergamini e Beraldo (Op. Cit. p. 45) elencam o método de 

autoavaliação: 

Autoavaliação: trata-se de um método que implica uma 
participação mais ativa do avaliado. Ele próprio explicita o 
julgamento sobre seu desempenho, preenchendo, quando é o 
caso, o formulário de avaliação destinado ao registro oficial 
do parecer final sobre a atuação do avaliado. Isso não significa 
a exclusão do supervisor do processo, uma vez que ele é 
envolvido após o avaliado ter feito seu próprio julgamento. 

 

Nessa situação ambos conversariam, o supervisor emitiria também seu parecer e 

ambos poderiam aferir, nesse momento, a sua escala de valores e consequentemente a 

consistência de suas avaliações. 

Tanto a avaliação conjunta como a autoavaliação têm pontos específicos que merecem 

atenção, conforme elenca Bergamini e Beraldo (Op. Cit. p. 46): 

 
QUADRO  4 -  AUTOAVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO CONJUNTA – PONTOS FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS 

Pontos favoráveis Pontos desfavoráveis 

Proporciona a oportunidade de mútuo 
esclarecimento entre avaliador e avaliado. 
Muitos defeitos de avaliação originados da 
distorção de percepção podem ser reparados. 
Oferece também oportunidade de orientação 
do avaliado por parte do avaliador, bem 
como dá a ele oportunidade de ver os 
defeitos de sua supervisão. 

Pode constituir-se em ocasião de sérios 
atritos. 
Se o avaliado for mais competente que seu 
supervisor, poderá levá-lo a assumir um 
julgamento que não seja o dele. 
Exige muitas qualidades, tanto do supervisor 
como do avaliado, que não são facilmente 
encontráveis.  

Fonte: Elaborado a partir de Bergamini e Beraldo (1988, p. 46). 

 

 

A escolha pelo método de avaliação a ser adotado pela organização é uma opção 

daquele ator social encarregado em assumir o papel do avaliador. Muitas vezes essa escolha é 

determinada pela própria empresa, podendo até mesmo ser contratada uma empresa ou um 

assessor só para essa finalidade. É preciso, entretanto, considerar que a empresa é um 

conjunto de áreas com pessoas e características específicas e nem sempre um mesmo método 
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é adequado a todas as situações. Seria ideal capacitar os atores envolvidos em cargos de 

supervisão para que, conhecendo sua área e seus subordinados, optem pelo procedimento 

mais adequado. 

Desta forma, a escolha do método de avaliação é, portanto, uma decisão situacional, 

que implica não só escolhas consoantes com o modelo de gestão empresarial adotado, como 

também o preparo e maturidade dos atores sociais avaliadores. 

 

 

3.2. Aplicações da avaliação de desempenho 

 

 

A Avaliação de desempenho tem o objetivo específico de reforçar os pontos fortes de 

cada pessoa e identificar os pontos fracos para que sejam desenvolvidos e superados. Nas 

palavras de Rabaglio (2006) “É, portanto, uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas, 

que, se bem utilizada, trará grandes benefícios para as equipes e para as organizações”. Entre 

esses benefícios, a autora (2006:20) cita: 

· Processo facilitador do autoconhecimento e autodesenvolvimento; 
· Estimula a organização, o planejamento estratégico, o foco e a objetividade; 
· Estreita o relacionamento entre avaliador e avaliado; 
· Promove o planejamento de metas de desenvolvimento em conjunto; 
· Estabelece compromisso de desenvolvimento a ser administrado durante o 

período. 
 

Nesta perspectiva, Bergamini e Beraldo (1988) argumentam que a avaliação de 

desempenho, como um sistema, tem suas imediatas e, como enfatizam os pesquisadores, 

importantes aplicações dentro da própria gerência de recursos humanos e para cada uma das 

áreas dessa gerência ela proporciona diferentes subsídios, a saber (Bergamini e Beraldo, Op. 

Cit. p. 72): 
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Na Seleção de pessoal: Representa uma das fontes mais objetivas e, por 

conseguinte, de maior segurança no tocante ao controle de validade do processo 
seletivo utilizado. 

No Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal: Nenhuma outra fonte 
de levantamento de necessidades de treinamento é tão rica e segura quanto 
aquela representada pelas conclusões finais de avaliação de desempenho. 

Na Administração Salarial: a avaliação de desempenho pode ser 
utilizada com o objetivo de recompensar financeiramente os esforços pessoais 
de seus funcionários. 

Na Movimentação de Pessoal: O tempo de função, o preparo pela 
experiência, as dificuldades de cada um, os problemas de produtividade e 
relacionamento, adicionados às necessidades da própria organização por seu 
crescimento, tornam necessária constante realocação dos recursos humanos 
disponíveis. 

Transferências, promoções, desligamentos e indicações para 
treinamentos especiais são ocorrências comuns, e, para que essa movimentação 
se faça de forma razoável, é necessário ter as mais precisas informações sobre 
todos os indivíduos existentes no quadro de pessoal da organização. 

 

 

Evidencia-se, portanto, no subsídio à decisão gerencial com base em critérios 

definidos como legítimos pela organização e pelos profissionais, a importância da avaliação 

de desempenho. 

Na perspectiva dos autores (Bergamini e Beraldo, Op. Cit.), é possível ter uma visão 

mais apurada e abrangente da organização e de seu quadro de colaboradores, de suas 

fragilidades e de suas potencialidades, oferecer feedback e obter informações que sirvam de 

base a decisões relativas à gestão de pessoas. Cabe lembrar, no entanto, a importância de 

conduzir esse processo com cuidado, de forma estruturada e planejada. Sendo assim, a 

avaliação de desempenho é, portanto, “mais uma questão de atitude que de técnica” (Beraldo 

e Bergamini, 2010, p. 13), pois implica menos na criação de um instrumento técnico 

sofisticado e mais no desenvolvimento de uma atmosfera em que as pessoas possam 

relacionar-se umas com as outras de maneira espontânea, franca e confiante.  
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É por essa razão que o conjunto de qualificações que permite que uma pessoa tenha 

um desempenho melhor passa a ser um estudo abarcado pelo conceito de competências e, 

consequentemente, passe a ser mais uma dimensão desenvolvida em prol da gestão de 

pessoas. 
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Capítulo 4. SOBRE O CONCEITO DE COMPETÊNCIAS  
 

O objetivo deste capítulo é desenvolver reflexões sobre a ideia de competências, a 

partir do início de sua conceituação, englobando aportes de pesquisadores contemporâneos a 

esta investigação e também tratar da aplicabilidade dessa ideia na gestão organizacional. 

Diante do cenário de competitividade dos negócios característico da transição entre os 

séculos XX e XXI, surgiu à tona a Gestão por Competências, na opinião de Rabaglio (2006), 

como uma forma objetiva e focada de fazer gestão de pessoas alinhada às estratégias da 

organização por meio de metodologias destinadas a fazer, entre outras ações, a avaliação com 

foco em competências. 

Segundo Dutra (2002) os autores Mcclelland (1972) Boyatzis (1982) e Spencer e 

Spencer (1993), de origem norte-americana, que desenvolveram pesquisas sobre o tema 

durante os anos 70 e 80, definem competências como o conjunto de qualificações que permite 

que uma pessoa tenha um desempenho superior em um determinado trabalho. 

Durante os anos 80 e 90, muitos autores contestaram essa definição de competência, 

associando-se às realizações das pessoas, àquilo que elas provem, produzem e/ou entregam. 

Segundo esses autores, o fato de a pessoa deter as qualificações necessárias para um trabalho 

não assegura que ela irá entregar o que lhe é demandado. Essa linha é defendida, por exemplo, 

pelos autores franceses Le Boterf (1994), Zarifian (1996). 

Para Le Boterf (1994), a competência não se refere a um conhecimento específico e 

tampouco é resultado de treinamentos. Competência, na realidade, seria a perspectiva de 

colocar em prática o que se sabe em determinado contexto, marcado geralmente pelas 

relações de trabalho, imprevistos, limitações de tempo e recursos, etc. Ou seja, é possível falar 

de competência nessa abordagem apenas quando há competência em ação, traduzindo-se em 

saber ser e saber mobilizar conhecimentos em diferentes contextos (Dutra, 2002). 
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Já na visão de Parry (1996), o conceito de competência é associado à ideia de um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que impactam a maior parte de uma tarefa 

que se correlaciona com a atuação do trabalho, que passa ser medido contra parâmetros bem 

aceitos e que pode ser melhorada por meio de treinamento e desenvolvimento. 

Fleury (2002) afirma que o termo competência é pensado como o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho, acreditando-se que 

os melhores desempenhos estão fundamentos na inteligência e na personalidade das pessoas. 

Isto é, a competência é percebida como um estoque de recursos que o indivíduo detém.  

Rabaglio (2006, p. 23) conceitua competência de forma muito semelhante, ao afirmar 

que o termo refere-se a “conhecimentos, habilidades e atitudes que são os diferenciais de cada 

pessoa e têm impacto em seu desempenho e consequentemente nos resultados atingidos.” 

Sendo que os conhecimentos e habilidades representam as competências técnicas e as atitudes 

representam as competências comportamentais. 

Eboli (2002, p. 193) corrobora com a visão das autoras Rabaglio e Fleury (Op. Cit.), 

ao explicar que para um entendimento simplificado de competência, ela é resultante de três 

fatores básicos, a saber;  

· Os conhecimentos - que se relacionam à compreensão de conceitos e técnicas – 
o saber fazer; 
 

· As habilidades – que representam aptidão e capacidade de realizar e estão 
associadas às experiências e ao aprimoramento progressivo – o poder fazer e; 
 

· As atitudes, que apresentam a postura e o modo através do qual as pessoas 
agem e procedem em relação a fatos, objetos e outras pessoas de seu ambiente 
– o querer fazer. 

 

Monteiro (2010) aponta que o acirramento da competição nos diversos segmentos, a 

exigência dos clientes por bens de qualidade e uma prestação de serviços adequada às 

expectativas, demandam das empresas que estas invistam nos processos internos e, segundo o 

autor, principalmente, que desenvolvam ações em busca de um ambiente organizacional capaz 
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de administrar, desenvolver e reter os profissionais necessários ao bom desempenho das suas 

atividades. 

Na visão de Gramigna (2002, p. 39) “uma gestão de pessoas voltada para resultados 

exige estratégias de gestão das competências”. Ferreira considera que “uma das novidades 

trazidas pela proposta da gestão baseada nas competências é o fato de ser uma abordagem 

mais abrangente. Nessa abordagem pensa-se simultaneamente em empresa e indivíduo” 

(Ferreira 2005, p.138). Eboli (2002) justifica que essa mudança de visão permite às empresas 

antecipar o futuro para passar a considerar uma nova onda de tendências e assim fazer ser 

possível incorporar práticas organizacionais que façam as pessoas trabalhar cada vez mais, 

melhor e mais rápido, passando a ser uma preocupação constante das organizações. 

Para Fleury (2002), competência pode ser definida como um saber agir responsável e 

reconhecido que traz implicações como mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos 

e habilidades e, que implique em agregar valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo. Percebe- se nesta definição, grande semelhança aos autores franceses, em especial 

Le Boterf (1994).  

Boog (2002, p. 263) define competência como “o conjunto de características por nós 

desenvolvidas que resulta no encantamento de todos aqueles com quem nos relacionamos”. 

Neste sentido, Dutra (2004) ressalta a importância da incorporação do conceito de 

competências nas organizações. O autor pontua que os grandes avanços na gestão de pessoas 

vieram quando começou a ser utilizado, com maior ênfase, o conceito de competência como 

entrega e agregação de valor e a ele incorporou-se o de complexidade, pois a incorporação 

desse conceito permitiu estender o uso da competência para trabalhar com questões ligadas à 

carreira e remuneração, visto que ao visualizar as pessoas por sua capacidade de entrega, tem-

se uma perspectiva mais adequada para avaliá-las, para orientar seu desenvolvimento e para 

estabelecer recompensas.  
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Observa-se que o processo de valorização das pessoas pelo mercado e pela empresa 

está vinculado ao nível de agregação de valor para a empresa e para o negócio (Dutra, 2002). 

Ferreira (2005:132) compartilha da visão de Dutra ao ressaltar que:  

 
Na prática organizacional, as decisões sobre indivíduos são tomadas 

muito mais em função do que eles efetivamente entregam à organização 

do que sobre o sistema formal, que está baseado em cargos e funções. 

Nesse sentido, não importa tanto o que o indivíduo faz, as suas atribuições 

e responsabilidades, importa sim o quanto ele se dedica à organização e 

suas entregas efetivas.  

 

“A competência entregue pode ser caracterizada como agregação de valor ao 

patrimônio de conhecimentos da organização” (Dutra, 2002, p. 130). 

Vale destacar que agregação de valor refere-se a algo que a pessoa entrega para a 

organização de forma efetiva, ou seja, que permanece mesmo quando a pessoa sai da empresa. 

Portanto, a agregação de valor não é algo específico como, por exemplo, atingir uma meta de 

faturamento ou de produção, mas a melhoria de um processo ou a introdução de uma nova 

tecnologia (Dutra, 2002). 

Dutra (2002, p.130) enfatiza ainda que “a maior capacidade das pessoas em agregar 

valor está ligada à capacidade da pessoa em lidar com atribuições e responsabilidades de 

maior complexidade.” E afirma que: 

 

As pessoas entregam o que a organização espera ou necessita de 

diferentes formas, porque são diferentes na forma como articulam seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes com o contexto ambiental. 

Portanto, ao definirmos o que esperamos que as pessoas entreguem para a 

organização, percebemos que elas o farão por diferentes caminhos. 

Teremos pessoas que entregarão o que a empresa espera, dando ênfase e 

suas habilidades de relacionamento interpessoal, e teremos outras pessoas 

que entregarão, dando ênfase a suas habilidades técnicas. Ambas estarão 

entregando o esperado, porém de formas diferentes. Essa diversidade é 
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fundamental para a organização, pois, mediante ela, a organização vai 

aprendendo diferentes formas de obter sucesso e competitividade (Dutra, 

2002, p. 131). 

 

Portanto, conforme a visão do autor, as pessoas não utilizam apenas uma forma para 

atingir os resultados esperados pela organização, visto que cada pessoa possui diferentes 

formas de articular seus conhecimentos, habilidades e atitudes em determinada situação; e 

para a empresa a ocorrência desse processo é muito importante, pois sua competitividade é 

acentuada por meio de diferentes maneiras de obter o êxito almejado em cada contexto 

organizacional. Neste sentido, observa-se semelhança à visão de Le Boterf (2003), no 

contexto francês, ao afirmar que a competência deve ser descrita em termos de condutas 

operacionalizadas, isto é, diante da exigência de um problema a resolver ou de uma atividade 

a realizar, o profissional deverá elaborar uma estratégia de resposta e não há uma conduta 

específica pertinente para enfrentar o requisito, visto que várias conjugações de recursos 

podem ser efetuadas, portanto, ser competente não significa adotar um único comportamento 

observável.  

Nesta linha de raciocínio, cabe destacar competência diferenciada por nível de 

complexidade, visto que, ao longo dos anos 80, as empresas, de forma natural, começaram a 

criar escalas de diferenciação por nível de complexidade referente às competências (Dutra, 

2002). 

O conceito de padrões de complexidade surgiu para avaliar o nível de entrega e da 

agregação de valor das pessoas, isto é, quanto maior o nível da entrega e quanto maior é o 

valor agregado para a organização, maior será o padrão de complexidade. Desenvolver-se 

nesse contexto significa a capacidade de responder por atribuições e responsabilidades de 

maior complexidade e buscar maior agregação de valor (Ferreira, 2005).  
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Dutra, (2002) afirma que o conceito de complexidade possibilitou que o conceito de 

competência fosse estendido para remuneração, avaliação e carreira, permitindo, desta forma, 

seu conceito integrador da gestão de pessoas. E as pessoas, por sua vez, ao compreenderem 

que, ao lidarem com maior complexidade, estão desenvolvendo-se para elas, e não somente 

para a empresa, tendem a comprometer-se com o sistema de gestão de pessoas por 

competências. 

O autor afirma que o uso da complexidade da entrega na construção de um sistema de 

gestão do desenvolvimento gera os seguintes desdobramentos (Dutra, 2002, p. 137): 

 

· Análise das pessoas em sua individualidade: as pessoas deixam 
de ser olhadas segundo o cargo que ocupam ou um perfil ao qual 
devem ser alinhadas. A pessoa é observada com base em sua 
entrega.  
 

· Análise das deficiências individuais: ao olhar a capacidade de 
entrega da pessoa, consegue-se detectar o porquê da não entrega. 
Podem ser deficiências no nível de informação, conhecimento ou 
habilidades, ou problemas comportamentais, ou ainda, problemas 
de orientação do desenvolvimento, etc. é possível estabelecer com 
a pessoa um plano de ação para seu desenvolvimento e aferir se 
foi ou não efetivo. 

 
· Análise da efetividade das ações de desenvolvimento: ao 

estabelecer com a pessoa um plano de ação de desenvolvimento, a 
empresa obtém a cumplicidade entre a mesma e sua chefia em 
relação ao plano. Essa cumplicidade aumenta as chances de 
sucesso, que pode ser medido ao serem analisadas mudanças ou 
não na entrega da pessoa após as ações de desenvolvimento. 

 
· Adequação das ações de desenvolvimento: as ações de 

desenvolvimento da organização devem centrar-se nos pontos 
fortes das pessoas, visto que estas se desenvolvem usando de 
forma, cada vez mais elaborada e sofisticada, seus pontos fortes.  

 

De forma ideal a atenção da empresa em termos de desenvolvimento deve estar 

voltada a todas as pessoas que nela atuam, uma vez que no sistema de gestão do 

desenvolvimento, percebe-se a possibilidade de desenvolver cada pessoa e avaliar as que 

estão prontas para maiores desafios (Dutra, 2002). 
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4.1. A Avaliação com Foco em Competências  
 

 

A avaliação com foco em competências é a ferramenta complementar que dá clareza e 

objetividade ao desempenho real e o desempenho esperado para que a organização possa fazer 

um plano de ação em conjunto com os liderados, em busca do desempenho compatível com a 

expectativa do cargo (Rabaglio, 2006). 

Segundo Rabaglio (2006) este modelo de avaliação garante à organização e aos 

funcionários um modelo de gestão de pessoas com acompanhamento e feedbacks direcionados 

para as estratégias da empresa e desenvolvimento da equipe. 

A autora cita algumas etapas necessárias ao desenvolvimento da avaliação com foco 

em competências, são elas: informar o colaborador sobre sua descrição de cargo atualizada e 

fazer as devidas alterações sempre que houver uma mudança, informar e discutir o perfil de 

competências com o colaborador para que ele tenha total clareza do que é esperado do seu 

desempenho, fazer a avaliação com foco em competências, periodicamente, para assegurar a 

eficácia no desempenho e o aperfeiçoamento contínuo do colaborador, elaboração de um 

plano de desenvolvimento contínuo. 

Neste sentido, Gramigna (2002) ressalta a tendência da avaliação como ferramenta de 

gestão das competências dos colaboradores e sinalização para intervenções de treinamento e 

desenvolvimento, que por sua vez, serão realizados com foco nas competências que precisam 

ser desenvolvidas nos colaboradores avaliados, para, desta forma, apresentarem melhores 

resultados em suas atividades profissionais.  
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4.2. Componentes de competências nos indivíduos e nas organizações 

 

Hamel e Prahalad (1995) afirmam que “uma empresa deve ser vista não apenas como 

um portfólio de produtos ou serviços, mas também como um portfólio de competências”. 

A competência pode ser atribuída à organização e às pessoas que nela trabalham, visto 

que a organização possui um conjunto de competências que lhe são próprias, advindas de 

formação ao longo do tempo; podemos defini-las como características de seu patrimônio de 

conhecimento que lhe conferem vantagens competitivas em seu mercado de atuação. E as 

pessoas possuem um conjunto de competências que podem ser definidas como a capacidade 

da pessoa de agregar valor ao patrimônio de conhecimentos da organização (Dutra, 2002). 

Portanto, entre a organização e pessoas existe um processo contínuo de troca de 

competências. A organização transfere seu patrimônio de conhecimento para as pessoas, 

preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e pessoais. As pessoas, ao 

desenvolverem sua capacidade individual, transferem para a organização seu aprendizado, 

capacitando a empresa para enfrentar novos desafios. Esses processos podem ser gerenciados 

e potencializados com efeitos benéficos para a organização e para as pessoas (Dutra, 2002). 

Segundo Fleury (2002) a competência do indivíduo não se reduz a um conhecimento 

específico, ou seja, as competências são sempre contextualizadas, pois os conhecimentos não 

adquirem status de competência a não ser que sejam utilizados.  

O quadro a seguir foi originalmente criado por Fleury (2002) que o desenvolveu com 

base nos conceitos do autor francês Le Boterf (2003) e propõe algumas definições: 
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QUADRO  5 - SABERES INDIVIDUAIS – DEFINIÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA A AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO 

 
Saber 
Agir 

Saber tomar iniciativa e decisões, negociar, fazer escolhas, assumir 
riscos, reagir às contingências, inovar no dia a dia e assumir 
responsabilidades. Envolver-se nos trabalhos e ir além das prescrições 

Saber 
Mobilizar 

Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais, criando 
sinergia entre eles. 

Saber 
Comunicar 

Compreender, processar, transmitir informações e conhecimentos, 
assegurando o entendimento da mensagem pelos outros. 

Saber 
Aprender 

Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos mentais, saber 
desenvolver-se e propiciar o desenvolvimento dos outros. 

Saber 
Comprometer-

se 

Saber engajar-se e se propor a comprometer-se com os objetivos da 
organização. 

Ter Visão 
Estratégica 

Conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente, 
identificando oportunidades, alternativas. 

                           Fonte: Adaptado de Fleury e Fleury, 2002. 

 

O Quadro 5, acima, demonstra a importância dos aspectos relacionados às atitudes, 

mobilização, comunicação, aprendizagem, comprometimento e visão estratégica. 

Fundamentais, na visão de Fleury (2002), para entender o significado e os fatores que 

permeiam o entendimento a respeito da competência. Portanto, a competência pode ser 

percebida com base nas ações praticadas (que contenham os aspectos citados) ao agregar 

valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

Rabaglio (2006) complementa que não adianta um bom conhecimento técnico se não 

houver um perfil comportamental adequado ao bom desenvolvimento das atividades. O perfil 

comportamental é o diferencial competitivo de cada profissional.  Investir no 

desenvolvimento de competências comportamentais é imprescindível para desenvolver uma 

carreira de sucesso, seja qual for a área de atuação. 

Seguindo esta linha de pensamento, é importante salientar que Dutra (2002) enfatiza 

que a exigência do mercado competitivo em relação às pessoas não se fundamenta somente 

em termos da qualificação, mas que ele também se fundamenta em termos de sua capacidade 
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de resposta para as necessidades das empresas. Com base nisso, o investimento efetuado pelas 

organizações no desenvolvimento das pessoas será menos no conhecimento (saber) e na 

habilidade (saber fazer) e cada vez mais na competência (capacidade das pessoas de articular 

conhecimentos, habilidades e atitudes com o contexto onde se inserem). 

Com relação ao nível da formação das competências que envolvem a relação do 

indivíduo, Fleury e Fleury (2001) as categorizam em três grandes aspectos, que envolvem a 

relação do indivíduo com toda a organização, em uma perspectiva sistêmica: 

Competências de negócio: competências relacionadas à compreensão do negócio, seus 

objetivos na relação com mercado, clientes e competidores, assim como com o ambiente 

político e social; exemplo: conhecimento do negócio, orientação para o cliente. 

Competências técnico-profissionais: competências específicas para certa operação, 

ocupação ou atividade, como por exemplo, desenho técnico, conhecimento do produto, 

finanças. 

Competências sociais: competências necessárias para interagir com as pessoas, como, 

por exemplo, comunicação, negociação, mobilização para mudança, sensibilidade cultural, 

trabalho em equipes. 

Diante deste cenário, Fleury e Fleury (2001) ressaltam que as competências de 

negócio referem-se a dois fatores principais. O primeiro deles é a visão estratégica, que 

consiste em conhecer o negócio, o ambiente interno e externo da empresa, identificando 

oportunidades, ameaças, potencialidades e fragilidades. Os autores afirmam que implica ter 

clareza e comprometimento sobre objetivos e valores e auxiliar os demais profissionais na 

descoberta do significado de sua área de atividade, suas responsabilidades de mudanças e, 

também, as competências necessárias para fazer frente aos desafios do negócio. Nesse caso, 

os autores alegam que também está implicada a necessidade de assumir responsabilidades e 

de mobilizar os demais profissionais nos projetos de transformação organizacional. 
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O segundo fator ao qual as competências de negócio se referem, trata-se do 

planejamento. Fleury e Fleury (Op. Cit.) o definem como a capacidade de estruturar e 

sistematizar ações para aproveitar oportunidades e fragilidades. Para os autores, estabelecer 

mecanismos de controle e de avaliação das ações, otimizando recursos existentes são as 

necessidades implicadas nesse fator.  

Já os conhecimentos específicos (técnico-profissionais), para Fleury e Fleury (Op. 

Cit.), referem-se às informações e conhecimentos técnicos relativos à área de atuação. Para os 

autores, são conhecimentos constantemente utilizados e atualizados, visando ao cumprimento 

de atividades, resolução de problemas ou desenvolvimento de projetos e, acrescentam também 

que novos conhecimentos devem ter sua circulação garantida, sendo disponibilizados todos os 

conhecimentos desenvolvidos interna ou externamente. Para os autores, as competências 

sociais incluem relacionar-se no ambiente de trabalho com grupos de pessoas que detenham 

habilidades e conhecimentos diversos e complementares, propiciando o surgimento de 

sinergia e, fundamentalmente, estão relacionadas à capacidade de expressar ideias de modo 

claro, utilizando técnicas de comunicação apropriadas para cada situação. Ter capacidade de 

discutir e influenciar de maneira positiva outras pessoas a colaborarem para atingir os 

objetivos da organização, conduzir processos de obtenção de consenso, objetivando resultados 

satisfatórios para as partes envolvidas e, principalmente, para a empresa, em situações 

externas e internas e, argumentar coerentemente, de forma a persuadir as pessoas na venda de 

ideias. Defendem que, para identificar as competências essenciais da organização é necessário 

relacionar esses conjuntos de competências desenvolvidas pelos indivíduos, em seus espaços 

de atuação, com as estratégias do negócio.  

A seguir, será possível compreender como as organizações aliam as capacidades 

individuais das pessoas, às competências organizacionais, buscando um alinhamento às metas 

da organização e à tomada de decisões que propiciem aos gestores vantagens competitivas.  
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4.2.1. Competências Organizacionais 

 

 

 

A identificação das competências organizacionais é necessária para orientar nas 

decisões quanto às atividades que são cruciais para o sucesso da companhia (Fleury e Fleury, 

2001). No atual cenário organizacional, faz-se necessário que as organizações identifiquem as 

capacidades individuais das pessoas, já que estas precisam estar alinhadas às competências 

organizacionais. Tais capacidades são definidas pelas competências organizacionais, isto é, 

pelo que a empresa é capaz de fazer de modo superior ao da concorrência.  

Cabe salientar que “O domínio de determinadas competências faz com que 

profissionais e organizações façam a diferença no mercado” (Gramigna, 2002, p. 15), no 

entanto, neste sentido, administrar e desenvolver o capital de competências de uma 

organização não se limita à administração e ao desenvolvimento das competências individuais 

de seus colaboradores (Le Boterf, 2003). A competência de uma empresa ou de uma de suas 

unidades (divisão, departamento, etc.) não equivale à soma das competências de seus 

membros. Nessa área, o valor do capital depende não tanto de seus elementos constitutivos, 

mas da qualidade da combinação ou da articulação entre esses elementos (Le Boterf, 2003). 

Fleury e Fleury (2001) debatem a discussão das competências do indivíduo e as 

competências das organizações, recuperando a noção da empresa como um portfólio de 

competências. Os autores mencionam que “os artigos de Prahalad e Hamel (1990) sobre as 

core competences da empresa despertaram o interesse não só de pesquisadores, mas também 

de profissionais de empresas, para as teorias sobre recursos da firma”. Segundo Prahalad e 
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Hamel2, para serem essenciais, as competências deveriam responder a três critérios: oferecer 

reais benefícios aos consumidores, ser difícil de imitar e prover acesso a diferentes mercados. 

A questão principal diz respeito à possibilidade de combinação de várias competências que 

uma empresa pode conseguir para produzir e distribuir produtos e serviços aos clientes no 

mercado. Competência seria assim, a capacidade de combinar, misturar e integrar recursos em 

produtos e serviços (Prahalad e Hamel, Op. Cit.). 

  Sob o ponto de vista operacional, depreende-se que identificar aquelas competências 

tidas como essenciais é uma ação que merece, por parte das organizações que pretendem 

incorporar a avaliação por competências à sua prática de gestão, uma série de critérios que se 

estabeleçam em busca dessa finalidade. 

  

 

4.2.2 Identificação das Competências Essenciais 

 

 

Ao definir sua estratégia competitiva, a empresa identifica as competências 

denominadas como essenciais do negócio e as competências necessárias a cada função. 

(Fleury e Fleury, 2001). 

Quanto ao primeiro tipo de competência, Gramigna as define como “as que ajudam no 

sucesso da empresa, tornando possível um diferencial de mercado” (2002, p. 53). 

                                            
2
 Cf. HAMEL G. e PRAHALAD, C. K. Competindo pelo futuro: Estratégias Inovadoras  

para Obter o Controle do seu Setor e Criar os Mercados de Amanhã. São Paulo: Atlas, 1990 apud FLEURY, A. ; 

FLEURY, M. T. L. Estratégias empresariais e formação de competências: um quebra cabeças caleidoscópico da 

indústria brasileira. Rio de Janeiro: Atlas, 2001. 
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Dutra (2002) explica que as competências essenciais podem ser identificadas com base 

em diferentes processos e que todos eles deveriam partir da compreensão dos objetivos 

organizacionais e negociais da organização. O autor sugere que os processos para 

identificação das competências podem ser classificados da seguinte forma: 

 
QUADRO  6  - FOCO DAS AVALIAÇÕES E SEUS OBJETIVOS 

COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS 

OU DO NEGÓCIO 

 

PROCESSOS CRÍTICOS PARA A 

ORGANIZAÇÃO OU NEGÓCIO 

 

GRUPOS PROFISSIONAIS OU 

CARREIRAS PROFISSIONAIS 

 

As competências essenciais 
podem ser caracterizadas com 
base nos pontos fortes da 
organização ou do negócio. Por 
exemplo: se um dos aspectos 
que diferenciam a empresa é sua 
excelência técnica, é natural que 
entregas relativas à manutenção 
e ao desenvolvimento dessa 
excelência sejam fundamentais. 
Nesse caso seriam consideradas 
como competências essenciais: 
geração e disseminação de 
conhecimentos, trabalhos em 
parceria ou em equipe, etc. 
 
 
 
 

A identificação de competências 
essenciais para a manutenção ou 
desenvolvimento dos processos. 
É auxiliada, também, pela 
caracterização de quais são os 
processos críticos para a 
organização ou negócio. Por 
exemplo: se determinada 
empresa, tiver como um 
processo crítico à manutenção, 
planejamento e fluxo de 
mercadorias, poderíamos 
identificar como competências 
essenciais: análise e solução de 
problemas, liderança e trabalho 
em equipe, orientação 
estratégica, etc. 

A identificação das 
competências essenciais pode 
ocorrer, também, por meio da 
caracterização dos diferentes 
grupos profissionais necessários 
para a organização ou negócio e 
o processo de crescimento 
profissional de cada grupo. Por 
exemplo: ao considerar em 
determinada organização a 
existência dos seguintes grupos 
profissionais ou carreiras 
profissionais: comercial, 
gerencial, administrativo-
financeiro e tecnológica. Na 
gerencial, por exemplo, as 
competências essenciais seriam: 
orientação estratégica, 
liderança, gestão de processos 
de mudanças, gestão de 
recursos. 

Fonte: Elaborado a partir Dutra, 2002, p. 76. 

 

Cabe salientar, que é comum a utilização de uma combinação das diferentes formas 

anteriormente descritas, pois desta forma, é possível ter maior precisão em relação à 

identificação das competências essenciais (Dutra, 2002). 

Além disso, uma competência essencial não precisa necessariamente estar 

fundamentada em algo específico, isto é, pode estar associada ao domínio de qualquer estágio 

do ciclo de negócios, como, por exemplo, um profundo conhecimento das condições de 
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operação de mercados específicos. Não obstante, para ser considerado como uma competência 

essencial, esse conhecimento deveria estar associado a um sistemático processo de 

aprendizagem, que envolve descobrimento/inovação e capacitação de recursos humanos 

(Fleury e Fleury, 2001). 

Cabe lembrar que na identificação de competências há uma considerável contribuição 

de alguns autores de origem norte-americana que desenvolveram trabalhos relacionados ao 

tema competências durante os anos 70 e 80. Entre seus principais expoentes estão Boyatzis 

(1982), Mcclellan (1972) e Spencer e Spencer (1993).  

Embora reconhecendo a relevância de comparar e contrastar a noção de competência, 

permitindo que se estabeleça o diálogo entre a literatura americana e europeia, uma discussão 

que viesse a recuperar a amplitude desse debate teórico, transcenderia o escopo desta 

dissertação. 

Como esta investigação está voltada para a análise de competências de uma empresa 

brasileira, a pesquisada bibliográfica teve seu escopo voltado à linha de pensamento seguida 

pelos autores brasileiros, que, na sua maioria, fazem uso do modelo francês de competências, 

assumidamente porque “os estudiosos franceses exercem grande influência sobre o 

pensamento brasileiro acerca das competências” Ferreira (2005, p.129). Portanto, este será o 

modelo utilizado no presente estudo e que será desenvolvido, com maior detalhamento, a 

partir do capítulo 5, a seguir. 
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Capítulo 5. COMPETÊNCIAS SOB O ENFOQUE DO MODELO FRANCÊS 

 

 

Fleury e Fleury (2001a) se dedicaram a explicar historicamente a terminologia de 

competências e as implicações de seu uso no início do séulo XXI. Os autores explicitaram 

que, embora no caso brasileiro, o debate tenha emergido na discussão acadêmica, inicialmente 

fundamentado na literatura americana, pensando-se competência como input, o debate francês 

a respeito de competência, nascido nos anos 70 vem sendo o que mais influenciou a academia 

no Brasil. 

Na França o termo surgiu justamente do questionamento do conceito de qualificação e 

do processo de formação profissional, principalmente técnica e partiu do termo inventário de 

competências (cunhado em francês: bilan de compétences), que buscava estabelecer a relação 

entre competências e os saberes – o saber agir – no referencial do diploma e do emprego. No 

entanto para Fleury e Fleury (2001a), o conceito de competência emerge na literatura francesa 

dos anos 90 e sua principal característica era que procurava ir além do conceito de 

qualificação.  

Os autores franceses Zarifian (2003) e Le Boterf (2003), a partir da década de 80, 

fundamentados em análises das mudanças no mundo do trabalho, a partir da crise dos 

modelos fordistas e tayloristas, ampliaram o conceito de competência, indo além da noção de 

qualificação ampliando a que era, até então, uma simples definição de atributos e tarefas. 

Segundo Le Boterf (2003) a noção de qualificação remete a um julgamento oficial e 

legitimado, que reconhece nas pessoas aquelas capacidades que são requeridas para exercer 

uma profissão ou uma função. Para esse autor, a aceitação social dos critérios de qualificação 
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se daria a partir da negociação e das relações de força existentes entre os parceiros sociais3. 

Segundo o autor, a aquisição de formações acadêmicas, por si só, não caracterizaria que uma 

pessoa soubesse agir com competência, mas sim, que ela teria a disponibilidade de utilizar 

determinados recursos com os quais se podem construir competências. Sob esta perspectiva é 

importante enfatizar que não se deve opor qualificação e competência, visto que, para Le 

Boterf, o desenvolvimento dos “recursos-competência” deveria permitir o enriquecimento da 

noção de qualificação mais do que suprimi-la. 

Para Zarifian (2003) a qualificação é uma construção social cujo objetivo é qualificar 

os indivìduos assalariados, tanto do ponto de vista do modo de apreciação da relação, mantida 

no que se espera deles no trabalho, quanto do ponto de vista da hierarquia na escala dos 

estatutos sociais e dos salários. Segundo as noções de competência destacadas pelo autor, no 

contexto francês, trata-se de um “espaço de indeterminação e de não prescrição”, que a ação 

do indivíduo ou do grupo competente deve preencher, ou ainda, “a expressão de capacidades 

individuais, singulares, no seio de um conjunto coletivo”.  

Zarifian (2003) define competência como o ato de “assumir uma responsabilidade 

local, em dada situação, saber tomar a decisão certa num prazo curto, ante um evento que é, 

ele mesmo, uma expressão condensada da incerteza”. Complementa ainda, ao afirmar que “a 

competência associa poder de decisão, inteligência dos problemas e responsabilidade diante 

dos atos de produção (e dos clientes)”. 

Le Boterf (2003) esclarece que não basta ao profissional possuir conhecimentos ou 

habilidades, mas o conceito de profissional seria daquele indivíduo que sabe mobilizar os 

conhecimentos que possui em um contexto profissional. O autor argumenta que ser um 

profissional competente não significa possuir capacidades ou saberes, visto que é possível, 

                                            
3
 Le Boterf foi o iniciador da abordagem do desenvolvimento pessoal e da aprendizagem das competências, e 

traz para a teoria da gestão de pessoas um aporte relevante de sua competência como sociólogo. 
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por exemplo, conhecer técnicas de gestão contábil e não saber colocá-las na prática no 

momento oportuno. Portanto, descrever a competência não pode limitar-se a elaboração de 

uma lista de habilidades ou de conhecimentos, pois não há competência senão em ato. Ou 

seja, “a competência emerge na junção de um saber e de um contexto (Op. Cit. p. 49)”. 

Le Boterf (Op. Cit.) acredita que, para que haja competência, é preciso que seja 

colocado em prática, um repertório de recursos (conhecimentos, capacidades, etc), no 

momento adequado e que haja transformação e operacionalização para que a 

instrumentalização alcance o estado de competência. O autor deixa claro que somente os 

conhecimentos não constituem a competência, a despeito de aumentarem ou diminuirem as 

chances de um indivíduo ser competente. 

A emergência do modelo de competência para gestão das organizações é justificada 

por Zarifian (2001, p. 09) ao descrever três mutações principais ocorridas no mundo do 

trabalho: 

· A noção de incidente, aquilo que ocorre de forma imprevista, não 
programada, vindo a perturbar o desenrolar normal do sistema de 
produção, ultrapassando a capacidade rotineira de assegurar sua 
auto-regulação; isto implica que a competência não pode estar 
contida nas predefinições da tarefa, fazendo com que as pessoas 
precisem estar sempre mobilizando recursos para resolver novas 
situações; 

· A noção de comunicação, que implica a necessidade de as 
pessoas compreenderem o outro e a si mesmas para partilharem 
objetivos e normas organizacionais; 

· A noção de serviços de atender um cliente externo ou interno à 
organização precisa ser central e presente em todas as atividades. 
 

Seguindo a mesma linha de argumentação de Le Boterf (Op. Cit.), Zarifian define 

como se coordenam outros três elementos que são para o autor, complementares para a 

definição de competência (2003, p. 20). O primeiro é que “competência é a tomada de 

iniciativa e responsabilidade do indivìduo em situações profissionais com as quais se 

confronta”. O segundo é que competência “é uma inteligência prática das situações, que se 

apoia em conhecimentos adquiridos e os transforma, à medida que a diversidade das situações 
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aumenta”. O terceiro seria que competência trata-se da “faculdade de mobilizar redes de 

atores em volta das mesmas situações, de compartilhar desafios, de assumir áreas de 

responsabilidade”. 

É particularmente a organização que permite unir a competência individual à 

competência coletiva (Zarifian, 2003), como se verá a seguir, ao observamos a dicotomia 

entre ambas e como a literatura da linha francesa propõe conciliar os interesses de ambas as 

perspectivas de competência.  

 

 

5.1. Da Competência Individual e das Mudanças no Trabalho 
 

 

Sob a perspectiva do indivíduo, Zarifian (2003) aprofunda a conceituação de 

competência ao levar em consideração questões ligadas às responsabilidades e ao que o 

pesquisador denomina como consciência profissional (p.139): 

 
Competência é a tomada de iniciativa e o assumir de responsabilidade 
do indivíduo sobre problemas e eventos que ele enfrenta em situações 
profissionais”. Podemos, porém dar uma definição positiva e ativa (no 
sentido da liberdade ativa e da potência de ação) dessa 
responsabilidade: responder pôr é ir até o fim de sua tomada de 
iniciativa. É inscrever o que se chamava (no modelo da profissão) 
“consciência profissional”. É uma questão prática, não moral. É 
assumir a plenitude de sua ação em face dos outros, mas também (e 
primeiramente) em face de si mesmo. Respondo pela minha 
iniciativa. Em outras palavras, respondo por seu alcance, por seus 
efeitos e por suas consequências. Exerço minha potência até nas suas 
consequências.  

 
O autor descreve os conceitos de autonomia e iniciativa e alega que inúmeras pessoas, 

empresas e até pesquisadores confundem autonomia com iniciativa e, para melhor 

compreensão, define as duas dimenções da seguinte maneira (Zarifian, Op. Cit. p. 87): 

O conceito de autonomia traz, na empresa, uma nova definição das 
relações de poder, dos campos legítimos de ação e da maneira de 
definir as regras de trabalho. Ele autoriza a definição das áreas de 
autonomia e traz também uma certa forma de engajamento do sujeito 
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em relação a si mesmo. Condiciona e solicita a mobilização da 
competência. Ser autônomo não é apenas definir suas próprias regras 
de ação; é agir por si mesmo, resolver por si mesmo.  
 
O conceito de iniciativa significa a competência, em si mesma, em 
ação o engajamento do sujeito não em relação a regras (sejam elas 
determinadas ou autônomas), mas em relação a um horizonte de 
efeitos, aqueles que sua iniciativa singular provoca. Pode-se afirmar 
de forma concisa que a competência é a iniciativa sob a condição de 
autonomia; é determinar um começo em uma área de indeterminação.  

 

Para Zarifian (Op. Cit.), uma pessoa competente não toma qualquer iniciativa: ela toma 

a iniciativa que julga ser a melhor (e que, depois, eventualmente, haverá de mostrar-se certa). 

A iniciação da iniciativa, ou seja, a primeira iniciativa que o sujeito deve tomar é a elaboração 

do julgamento sobre o que é bom fazer, pois é ela que comandaria as tomadas de decisão, que 

se explicitarão na ação. Zarifian alega que o indivíduo deve julgar a validade da iniciativa que 

ele tem de tomar e, ao mesmo tempo, preparar-se para ser julgado por alheios (os colegas, os 

clientes, um público). Para o autor, são eles que avaliarão se a iniciativa foi boa e, portanto, se 

a pessoa realmente mostrou ser competente. 

Zarifian (2003) salienta ainda a impossibilidade de enfrentarmos os novos desafios 

produtivos e concorrenciais se permanecemos bloqueados na questão das definições de posto 

de trabalho e, portanto, o desafio da competência é a volta do trabalho para o trabalhador. 

O autor acredita que a invenção de um objeto, chamado “trabalho”, que possa ser 

objetivado, analisado, racionalizado, determinado e modificado, independentemente daquele 

que o realiza. E o trabalhador nada mais é do que outro objeto, portador das capacidades 

(funcionais) necessárias para realizar esse trabalho. Neste sentido, “sair da lógica do posto de 

trabalho” exprime-se de maneira simples: fazer com que, de algum modo, o trabalho seja 

reabsorvido pelo indivíduo que o realiza. É isso que significa também a inclinação para um 

modelo da competência.  

Com a invenção do trabalho, o conhecimento dos processos de produção cresceu em 

abstração e generalidade, em poder de socialização e em potência produtiva. 
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Assim, trata-se mesmo de uma volta, hoje, porque, na realidade competência significa  

que o trabalho torna-se novamente expressão direta da competência possuída e utilizada pelo 

indivíduo que trabalha. As condições societais e produtivas mudaram radicamente, e 

particulamente três traços caracterizam a modernidade de hoje (Zarifian, 2003, p. 87), a saber; 

a emergência da individualidade; o nível de interdependência e de espaço dessa emergência e, 

por fim, a incerteza, que passa a regrar a contemporaneidade. 

O trabalho não se configura mais apenas como um conjunto de tarefas associadas 

descritivamente ao cargo, mas torna-se o prolongamento direto da competência que o 

indivíduo mobiliza em face de uma situação profissional cada vez mais mutável e complexa. 

Essa complexidade de situação torna o imprevisto cada vez mais quotidiano e até rotineiro. 

Atualmente, entende-se a necessidade de o assalariado saber exatamente o que a 

empresa espera do trabalho por ele desenvolvido e em que este pode contribuir, isto é, até que 

ponto o funcionário deve envolver-se? 

Neste sentido, é possivel afirmar que, no modelo da competência, todo indivìduo se 

torna, ao mesmo tempo, sujeito e ator, visto que são os próprios assalariados que, diretamente, 

têm as ideias mais precisas e claras sobre as novas condições de eficiência do próprio trabalho 

desenvolvido. Sabem, por exemplo, o que significa (ou poderia significar) prestar um serviço 

de qualidade. “Essa, no entanto, é uma visão necessariamente local, e nenhuma instituição ou 

modalidade de negociação permite hoje crescer em abstração, generalidade e socialização. 

Fazer valer e desenvolver essa visão constitui em si um desafio” (Zarifian, 2003, p.78). 

O autor (Op. Cit. 2003, p. 104) destaca que “a profissão se define pelo conjunto dos 

indivíduos, procedentes de funções diferentes, que devem julgar em conjunto a validade 

recíproca das iniciativas que tomam em suas interações mútuas, diante de uma série de 

situações”. “A competência não substitui a profissão, mas lhe dá um novo significado”. É em 
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torno desse novo significado que o autor acredita que, provavelmente, as pertinências e as 

identidades poderão redefinir-se. 

Avaliar um indivíduo diretamente em relação ao seu desempenho econômico é 

transformá-lo em nada mais do que simples instrumento, para Zarifian (2003) é denegar 

respeito à sua individualidade e submetê-lo a uma pressão e estresse permanentes. É 

dissiminar uma ficção, aquela que consite em acreditar que esse indivíduo, sozinho seria 

produtor desse desempenho. A partir dessas críticas o autor sugere um conjunto de propostas 

práticas que se propõem a minimizar esses impactos negativos e, para isso, propõe seis etapas 

de ação: 

1. explicitar a estratégia: explicitar a estratégia da entidade. É ela que 

fixará o quadro e a orientação a ser dada às competências desenvolvidas 

nessa entidade. 

2. explicitar as macroescolhas de organização. Uma vez esclarecida a 

estratégia, é necessário que a direção da empresa expresse suas escolhas de 

organização. Trata-se de traçar opções importantes, que materializem a 

estratégia na organização. 

3. definir princípios simples, que caracterizem o que se entende por 

competência 

Estabelecer, de certa forma uma filosofia da competência. 

4. elaborar uma primeira definição das áreas de competência. 

Zarifian (2003, p. 109) propõe a divisão das áreas segundo quatro grandes 

eixos: 

· As competências profissão (técnicas utilizadas na área de atuação) 

· As competências organizacionais, desenvolvidas na organização. Por 

exemplo, todas as competências comunicacionais ao longo da linha de 

produto; 

· As competências de inovação, como as competências associadas à 

condução de projetos e a ações ou lançamento de novos serviços; 

· As competências relacionadas aos clientes, por exemplo as 

competências de compreensão, de elucidação das soluções propostas para 

um pedido ou problema levantado por um cliente. 



63 
 

5. fazer uma análise das situações com os interessados. Trata-se, de partir 

dos assalariados e construir, com eles, situações que realmente enfrentaram, 

as competências que são mobilizadas (ou mobilizáveis).  

6. validar as áreas de competência e hierarquizar os níveis. Fazer uma 

lista de áreas de competência, doravante explicitada por “profissão”, 

estabelecida por confrontação entre a primeira lista (que expressa 

diretamente as opiniões estratégicas) e a segunda (que expressa a 

confrontação dos assalariados com as situações reais atuais).  

 

  Dessa forma, o autor descreve etapas que inserem em seu contexto relevantes práticas 

voltadas ao desenvolvimento das competências. 

Os saberes mobilizados na atividade de trabalho são dificilmente imputáveis, no que 

concerne à maneira como foram produzidas, a tal ou tal indivíduo, e mesmo a tal ou tal grupo 

de assalariados Zarifian (Op. Cit.). Eles dependem do nível geral de desenvolvimento dos 

saberes de dada sociedade, dos progressos que são feitos no campo científico e tecnológico, 

dos conhecimentos que circulam no sistema educativo, das conexões que se estabelecem entre 

as próprias empresas, de acordo com a especialidade de cada uma delas, das experiências que 

nascem da diversidade e da variabilidade das situações de trabalho etc.. Cada vez mais, um 

indivíduo particular constrói sua competência entrando em contato, em seu percurso 

educativo como em seu percurso profissional, com uma multiplicidade de fontes de 

conhecimentos, de especialidades, de experiências.  
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5.2. Da Competência Coletiva 

 

 

Zarifian (Op. Cit.) pondera que, mesmo que a competência individual se manifeste em 

relação a um indivíduo claramente identificado, e se expresse no que ele faz, é efetivamente, 

no que concerne a sua produção, o resultado de numerosas trocas de saberes e de numerosas 

conexões entre atividades diferentes.  

Com base nesse cenário Le Boterf (2003) destaca o termo: competência coletiva e o 

define como uma resultante que emerge a partir da cooperação e sinergia existente entre as 

competências individuais. A relação não existe antes dos indivíduos. Com a competência, 

certas competências perduram, apesar da partida das pessoas. Como as competências são 

construídas nas interações, os recém-admitidos na organização as reconstroem. 

Portanto, a noção de competência coletiva não se reduz, àquela das equipes com 

responsabilidade ampliada ou organizada por ilha ou unidade elementar. A própria empresa, 

em sua totalidade, pode ser considerada como um “sistema de competências”. A competência 

coletiva não pode ser obtida por simples adição de competências parciais, ou adquiridas por si 

mesmas, sem relação com uma visão de conjunto de suas relações mútuas (Le Boterf, 2003).  

Em corroboração a Zarifian (Op. Cit.), Le Boterf (2003) destaca que a base de 

experiências correlaciona as competências individuais e coletivas em três frentes: 

· As competências de utilização dos saberes teóricos elaborados pela base dos 
conhecimentos (conhecimentos sobre os produtos, processos, comercialização 
e experimentos): 

· As competências adquiridas pelas aprendizagens individuais realizadas ao 
longo das atividades profissionais (nas oficinas, nos serviços): 

· As competências de gestão das informações que provêm dos mercados, da 
interface produtor / cliente. 
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Nesse sentido, uma das características essenciais da competência consiste no desejo de 

adquirir de maneira pertinente um conjunto de saberes, saber-fazer, aptidões, qualidades 

pessoais e experiências, para desta forma, combiná-los em relação aos objetivos visados pelas 

pessoas e pela organização, como por exemplo: a resolução de determinados problemas, a 

condução de projetos, a realização de atividades no ambiente de trabalho, etc. (Le Boterf, 

2003).  

O autor argumenta, portanto, que a competência profissional só existe quando 

colocada em prática em um contexto profissional. Para ele, esse saber sobre o contexto é 

fundamental, uma vez que, possibilita ao profissional adaptar-se à contingência das situações, 

ou seja, analise, considere o possível e o aceitável, compreenda as potencialidades, alinhe as 

decisões a serem tomadas ou as atividades a serem realizadas, etc. Os saberes do ambiente 

permitem ao profissional interferir em uma determinada situação, adotar condutas pertinentes 

em relação a um contexto, e não apenas em relação a uma profissão. 

Por essa razão,  

A competência deve ser repensada no âmbito de “conjuntos compósitos”, 

pois o profissional não é competente sozinho. Ele é competente com seus 

bancos de dados, suas ferramentas de trabalho, seus colegas, os especialistas 

que pode consultar suas redes de recursos, seus equipamentos, a rede de 

clientela que constituiu para si, seus suportes institucionais (Le Boterf, 

2003, p. 128). 

 

Entretanto, é necessário considerar que a operacionalização das competências não 

depende apenas do saber e do poder agir, ela é significativamente condicionada pelo querer 

agir, ou seja, para desenvolver e operacionalizar suas competências, o profissional precisa de 

sentido, isto é, precisa saber para quê servem suas competências e, no âmbito organizacional,  

qual pode ser sua contribuição (Le Boterf, 2003). 
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Le Boterf, (2003) defende a necessidade de desenvolver de forma coerente e pertinente 

o saber, o querer e o poder agir, visto que o profissionalismo e a competência são 

representados por esses três fatores. Cabe salientar que as competências não poderiam ser 

responsabilidade apenas do indivíduo, uma vez que a reunião das condições favoráveis ao 

saber agir, ao poder agir e ao querer agir é essencial à construção das competências. 

O saber agir pode ser desenvolvido pela formação e pelo treinamento, que consolidará 

a faculdade de mobilizar, de combinar e de transpor. As “empresas de treinamentos” 

constituem situações de formação “que treinam” para a construção de competências.  

Por sua vez, o querer agir será fortalecido por desafios claros e compartilhados. Tem 

como força motriz uma autoimagem congruente e positiva, em um contexto de confiança e de 

reconhecimento, que facilitará que se assumam riscos, além de um envolvimento da 

personalidade.  

Já o poder agir ocorrerá por meio de um contexto facilitador, que fornecerá os meios 

adequados à construção de competências (equipamento, informação, gerenciamento) por 

atribuições, que reconhecerão a margem de iniciativa, autoridade e de liberdade necessárias à 

criação de competências.  

A conclusão a que chega Le Boterf (2003), de que a responsabilidade da construção 

das competências é compartilhada, parte do pressuposto que três tipos de atores estão 

particularmente envolvidos nisso: o indivíduo (funcionário), o gestor e o 

formador/gerenciador dos recursos humanos - nesse caso, visto em seu papel redimensionado 

de capacitador - e não na visão tradicional de recursos humanos, apresentada anteriormente4.  

Como é possível perceber, o modelo europeu de competências incorporou da visão de 

sociólogo de Le Boterf e das influências do paradigma que o influenciou. As implicações de 

                                            
4
 Vide a citação de Gil (2001, p. 18) no Capítulo 2 – Gestão de Pessoas. 
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seu uso são incorporadas neste trabalho, e fundamentam as tomadas de decisão metodológicas 

que serão desenvolvidas, a seguir.   
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Capítulo 6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este estudo partiu de duas questões de pesquisa direcionadoras, fundamentadas no 

levantamento bibliográfico apresentado nos capítulos 2, 3, 4 e 5, acima.  

A primeira delas se refere a reconhecer se as organizações melhoram seus resultados 

quando desenvolvem e aplicam competências individuais que consideram essenciais para o 

bom andamento dos negócios organizacionais.  

A segunda levanta o questionamento sobre se as organizações avaliam o desempenho 

dos seus colaboradores com base nas competências desejadas essencialmente por esperarem 

melhores resultados organizacionais, em termos de qualidade e produtividade. 

 

 

6.1 Do caráter da pesquisa 

 

 

Há a difusão equivocada de que as pesquisas exploratórias são usadas em casos onde 

não se tem amplo conhecimento sobre o tema abordado, ou, ainda por se tratar de um tema de 

pouca exploração, dificultando a identificação de um problema ou formação de hipóteses. 

Porém Gil (2009) afirma que as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de 

pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 

difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis sobre ele.  

No caso deste tema em particular, como as escolhas de avaliação de desempenho 

subsidiam as metas de aumento de competividade empresarial, ao abraçar essa temática, a 
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partir desse direcionamento das questões apresentadas, se assume que, por necessitar de dados 

tidos como sigilosos para a maioria das empresas, a pesquisa deveria assumir um caráter 

exploratório. 

Portanto, evidencia-se a adequação do tipo de pesquisa ao tema em referência, visto 

tratar-se de um assunto novo e ainda pouco explorado na comunidade acadêmica. 

Cabe ressaltar como vantagem dessa opção que entre os tipos de pesquisa, as 

exploratórias são as que apresentam menor rigidez no planejamento. De forma habitual 

envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de 

caso. Técnicas quantitativas e procedimentos de amostragem não são costumeiramente 

aplicados nestas pesquisas (Gil, 2007). 

A pesquisa, uma vez apresentada como exploratória aos sujeitos de pesquisa, também 

poderia vir a proporcionar menor resistência e, por conseguinte, lograr obter, da parte deles, 

uma colaboração mais eficaz em partilhar os dados empresariais. 

 

 

 6.2. Dos Estudos de Caso  

 

 

Entre os procedimentos de metodologia científica optou-se pelo estudo de caso. Trata-

se de um estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa, realizado mediante 

pesquisa de campo. Essa escolha se fundamentou nas características comportamentais das 

variáveis a serem estudadas.  

Segundo Yin cada método apresenta vantagens e desvantagens peculiares, dependendo 

de três condições: o tipo de questão de pesquisa, o controle que o investigador tem sobre os 

eventos comportamentais reais e o enfoque sobre os fenômenos contemporâneos em oposição 
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aos históricos. O autor destaca que em geral, o estudo de caso é o método preferido quando 

(2010, p. 22): 

a) As questões “como” ou “por que” são propostas; 

b) O investigador tem pouco controle sobre os eventos; 

c) O enfoque está sobre um fenômeno contemporâneo no 

contexto da vida real. 

 

Esse procedimento supre tanto o objetivo de identificar como ocorre a definição de 

competências na organização como o objetivo de identificar como ocorre o processo de 

avaliação das competências. 

Para Merriam (1998), o estudo de caso consiste na observação detalhada de um 

contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um acontecimento 

específico. Segundo Carmo e Ferreira, (1998), em um estudo de caso pode-se estudar um caso 

único ou casos múltiplos e os dados recolhidos podem ser de natureza qualitativa, 

quantitativa, ou ambas. A definição de estudo de caso, por vários teóricos, é apresentada nas 

citações abaixo. 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo de um ou de poucos objetivos, de 

maneira que permita o seu detalhado conhecimento (Gil, 1995). Além disso, possibilita ao 

pesquisador construir uma análise pormenorizada de seu objeto. 

Este tipo de pesquisa foi considerado o mais adequado para a elaboração do presente 

trabalho, visto representar uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. (Yin, 2010.) 

Além disso, com base na questão principal, “Como ocorre o processo de avaliação de 

competências que são consideradas essenciais para uma organização?” compreende-se a 

necessidade de se utilizar o método estudo de caso, uma vez que “a essência de um estudo de 

caso, é a tentativa de iluminar uma decisão ou um conjunto de decisões: por que elas são 
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tomadas, como elas são implementadas e com quais resultados” (Schramm, 1971). Por essa 

razão, este tipo de estudo é amplamente adequado ao desenvolvimento da pesquisa em 

referência. 

Destaca-se, portanto, o estudo de caso como a metodologia mais adequada a ser 

utilizada na presente pesquisa, da feita que se tratar de uma investigação que tem o objetivo 

de analisar “como” ocorre determinado fenômeno social, não exige controle dos eventos 

comportamentais e enfoca eventos contemporâneos contextualizados na realidade 

organizacional, particularmente no que se refere a empresa objeto de estudo.  

Com referência à opção por abordagem qualitativa, é aquela que mais se adequa ao 

estudo de caso de uma única organização. Essa escolha agrega a vantagem de permitir 

trabalhar com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes pois se fundamenta no contexto da descoberta e não do contexto da 

verificação conforme o modelo quantitativo (Minayo, 2008).  

Yin (2010) destaca que entrevistas estão entre as fontes de evidência mais comumente 

utilizadas na realização dos estudos de caso e ressalta, como característica principal, o fato de 

serem direcionadas, ou seja, focam diretamente o estudo de caso e são perceptíveis, uma vez 

que oferecem inferências e explanações causais percebidas. 

 

 

6.2.1. Da seleção da organização  

 

 

O estudo de uma única empresa se justifica por duas fortes razões; a primeira delas é 

porque, foi a opção por uma empresa brasileira, que, declaradamente, assuma haver 

incorporado a avaliação de competência em sua prática de gestão de pessoas. Possivelmente, 
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com tais características, o número de organizações com esse perfil se limitaria a algumas 

dezenas. Decorre dessa limitação que também seria um risco presumível contar que dessas, 

poucas disponibilizariam ao público externo suas políticas de avaliação de competências. A 

conciliação de ambas características permitiria a um pesquisador externo triangular dados 

levantados a partir de mais de uma fonte.  

A segunda razão é que, das empresas elegíveis se priorizariam aquelas de maior 

destaque em seu segmento, para que fosse possível contar com a perspectiva de mais de um 

respondente para subsidiar os dados pertinentes a esta investigação e, ao mesmo tempo, 

preservar o sigilo. A escolha final recaiu somente sobre uma delas porque suas características 

únicas dão respaldo aos gestores sujeitos da pesquisa para fornecerem as informações 

necessárias para que se cumprissem os objetivos desta investigação acadêmico-científica. 

Para a realização da pesquisa e durante o processo de coleta de dados, definiu-se uma 

empresa representativa atuante no setor de energia e presente no Estado brasileiro. Houve a 

definição, também, de dois gestores da organização pesquisada, que responderão as questões 

que serão aplicadas por meio de entrevista e por meio de questionário, aliado à observação 

simples e análise de conteúdo divulgado no site institucional da organização. Vale ressaltar 

que um dos gestores entrevistados atua na unidade localizada na cidade de São Paulo e o 

outro na Unidade localizada na cidade do Rio de Janeiro (sede da organização, objeto de 

estudo). 

O número de profissionais pesquisados na empresa não configurou um fator limitador, 

visto que o objetivo principal do presente estudo está voltado a identificar como ocorre o 

processo de avaliação de competências consideradas essenciais na organização pesquisada e, 

por meio das informações obtidas foi possível o alinhamento ao objetivo principal. 
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6.2.2. Instrumentos de Pesquisa: entrevista e questionário 

 

 

A entrevista constitui-se na técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula questões, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à 

investigação. Trata-se de uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca 

obter dados e a outra se apresenta como fonte de informação (Gil, 2007). 

Segundo Gil (2007), enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é uma das mais 

utilizadas no âmbito das ciências sociais e representa ampla adequação para obtenção de 

informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam, pretendem, fazem ou fizeram, 

bem como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes. O autor 

afirma que muitos estudiosos consideram a entrevista como a técnica por excelência na 

investigação social. Trata-se de uma técnica fundamental, adotada em investigações em 

diversos campos, face às características de flexibilidade, precisão, focalização e validade de 

um determinado ato social como a conversação. 

Neste sentido, Martins (2006:27) afirma que “uma entrevista pode oferecer elementos 

para corroborar evidências coletadas por outras fontes, possibilitando triangulações e 

consequentemente, o aumento do grau de confiabilidade do estudo”, fatores estes que se 

fazem pertinentes a esta investigação. 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa também foi utilizado como instrumento 

um questionário, pois se trata de um importante instrumento de coleta de dados para uma 

pesquisa social (Martins, 2006). 

O questionário pode ser definido como a técnica de investigação composta por 

determinado número de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc. (Gil, 2007). 
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Para poder viabilizar a coleta de informações de dois sujeitos de pesquisa, um deles 

em uma unidade federativa diversa daquela onde reside a pesquisadora, foi aplicado o 

questionário, feito a partir do instrumento pesquisa semiestruturada, que havia inicialmente 

sido aplicada à primeira respondente. 

 

 

6.2.2.1. Vantagens da Entrevista 

 

 

Gil (2007) afirma existir uma série de razões para a intensa utilização da entrevista na 

pesquisa social, entre as quais cabe considerar que a entrevista possibilita a obtenção de dados 

referentes aos mais diversos aspectos da vida social e que a entrevista é uma eficiente 

ferramenta para obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento humano. 

Em corroboração à visão do autor supracitado, Lakatos (2002) destaca entre as 

vantagens proporcionadas pela técnica de entrevista a oportunidade de obter dados relevantes 

e significativos que não seriam possíveis de serem encontrados em fontes documentais. 

 De modo geral, as entrevistas representam uma fonte essencial de evidências para os 

estudos de caso, visto que a maioria delas trata de questões humanas. Para a realização da 

entrevista, o entrevistador tem a possibilidade de escolher, como auxílio, o aparelho de 

gravação. As fitas certamente fornecem uma expressão mais acurada de qualquer outro 

método (Yin 2001). Neste sentido, opta-se em utilizar aparelho de gravação com o objetivo de 

aperfeiçoar a análise das informações fornecidas pelo entrevistado. 

 Há diferentes tipos de entrevistas, que variam de acordo com o objetivo do 

entrevistador. Para o presente estudo foi escolhido o tipo não padronizado ou semiestruturado, 

que permite ao pesquisador maior flexibilidade durante a aplicação do instrumento. Foi 
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utilizado, durante a realização da entrevista, um roteiro que focalizava os principais tópicos de 

interesse da pesquisa. 

 Este tipo de entrevista representa uma forma de poder explorar amplamente uma 

questão. Geralmente, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma 

conversação informal, possibilitando, assim, ao entrevistador, a captação de maiores e mais 

completas informações (Lakatos, 2002). 

 

 

6.2.2.2 Vantagens do Questionário 

 

 

Como técnica de coleta de dados, o questionário apresenta uma série de vantagens. 

Entre elas, garante o anonimato das respostas; permite que a pessoa o responda no momento 

em que julgar mais conveniente; não expõe o sujeito pesquisado à influência das opiniões e do 

aspecto pessoal, ou seja, minimiza a tendenciosidade do entrevistador. 

Para o desenvolvimento do questionário aplicado foram utilizadas questões abertas, ou 

seja, apresenta-se a pergunta e deixa-se um espaço em branco. Desta forma o pesquisado tem 

a possibilidade de escrever sua resposta sem qualquer restrição. 

A principal vantagem das questões abertas é a de não forçar o respondente a enquadrar 

sua percepção em alternativas preestabelecidas (Gil, 2007). 
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6.3. Da Análise de Conteúdo 

 

 

Para maior sustentação à pesquisa desenvolvida no presente trabalho, houve a 

utilização também do recurso denominado análise de conteúdo. Este recurso representa uma 

opção conveniente quando se procede à análise de regulamentos, jornais internos, material 

escrito divulgado em site institucional da organização e textos de modo geral (Martins, 2006). 

Martins (2006) argumenta que a análise de conteúdo é uma técnica para se estudar e 

analisar a comunicação de maneira objetiva e sistemática. Buscam-se inferências confiáveis 

de dados e informações com respeito a determinado contexto, a partir dos discursos escritos 

ou orais de seus atores.  

A análise de conteúdo foi aplicada ao site institucional da empresa cuja gestão de 

competência foi estudada. Essa ferramenta permite obter uma terceira perspectiva dos dados, 

nesse caso, a partir das informações que a empresa disponibiliza publicamente e compará-los 

com aqueles obtidos a partir da entrevista e do questionário aplicados aos respondentes. 

 
 

6.4.  Da Coleta de Dados 

 

 

Para o esclarecimento da questão “como ocorre o processo de avaliação de 

competências que são consideradas essenciais a uma organização”, os dados foram coletados 

a partir das seguintes ações: 

1. Análise de conteúdo referente informações publicadas no site da organização 

pesquisada; 
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2. Realização de entrevista com um dos gestores da área de Recursos Humanos 

da empresa pesquisada (Unidade São Paulo);  

3. Aplicação de questionário para coleta de informações de um dos funcionários 

pertencentes ao quadro de colaboradores efetivos, localizada no Rio de Janeiro. 

A entrevista foi registrada com o auxílio do recurso de gravação em rádio gravador; e 

posteriormente as informações coletadas foram transcritas e analisadas no decorrer do 

presente trabalho. O questionário, aplicado a um funcionário residente na cidade da sede da 

organização, foi encaminhado via e-mail. 

Todas as informações obtidas foram objeto de análise no desenvolvimento do presente 

trabalho. 

Antes de apresentar os dados coletados a partir dos três instrumentos cujas escolhas 

foram acima justificadas, a seguir, será apresentado um panorama sobre a empresa objeto de 

estudo, partindo de fontes públicas, tais como veículos de mídia e o sítio institucional da 

empresa. 
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Capítulo 7. CONHECENDO A EMPRESA OBJETO DE ESTUDO 

 

O presente capítulo apresenta um breve histórico da empresa enfocada por este estudo, 

suas características principais e sua representatividade em seu mercado de atuação5. Trazer 

tais informações permite conhecer de modo claro o porte da empresa e a amplitude de visão 

que deve decorrer de suas particularidades. 

A empresa pesquisada é uma empresa de capital aberto (sociedade anônima), e o 

governo do Brasil (União) representa o acionista majoritário. Portanto, trata-se de uma 

empresa estatal de economia mista. Sua fundação ocorreu na década de cinquenta e sua sede 

localiza-se no Rio de Janeiro. 

Atualmente tem 576.975 acionistas e é a maior empresa do Brasil. É a terceira entre as 

maiores empresas de energia do mundo com um valor de mercado estimado em US$ 228,9 

bilhões (em dezembro de 2010) e seu plano de negócios 2010-2015 prevê investimentos de 

US$224,7 bilhões6. 

Atua em 30 países e em todos os continentes no segmento de energia, prioritariamente 

nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo e seus 

derivados, no Brasil e no exterior.  

Além disso, no início de 2008, foi reconhecida através de pesquisa da Management & 

Excellence (M&E) a petroleira mais sustentável do mundo7.  

                                            
5
  HTTP://www.estadao.com.br/noticias/economia . Acesso em 10/10/2010. 

6 Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/economia,veja-a-historia-e-os-numeros-da-

petrobras,405587,0.htm Acesso em 09/02/2011.  

7
Perfil. Uma empresa integrada em energia. Disponível em: http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/ 

Acesso em 10/10/2010 



79 
 

A estratégia corporativa da Companhia declarada pela empresa refere-se ao 

crescimento integrado, rentabilidade e responsabilidade socioambiental. É a partir da atuação 

nesses três pilares que a empresa construiu a Missão e a Visão 2020, a saber8: 

Missão - A empresa declara como missão atuar de forma segura e rentável, com 

responsabilidade social e ambiental, nos mercados nacional e internacional, fornecendo 

produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o 

desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. 

Visão - Sua visão para 2020 é vir a ser uma das cinco maiores empresas integradas de 

energia do mundo e, a preferida por seus públicos de interesse. 

A seguir, os atributos e valores declarados no sítio da empresa9, a respeito da Visão 

2020: 

Atributos da Visão 2020 

· Forte presença internacional 
· Referência mundial em biocombustíveis 
· Excelência operacional, em gestão, em eficiência energética em 

recursos humanos e em tecnologia 
· Rentabilidade 
· Referência em responsabilidade social e ambiental  
· Comprometimento com o desenvolvimento sustentável 

 

Valores - A empresa declara que seus valores são a forma como a Companhia pauta 

suas estratégias, ações e projetos, que devem estar presentes na condução das atividades e 

refletir o jeito de ser da empresa. Os valores foram assim elencados: 

· Desenvolvimento sustentável 
· Integração 
· Resultados 
· Prontidão para mudanças 
· Empreendedorismo e inovação 
· Ética e transparência 
· Respeito à vida 
· Diversidade humana e cultural 
· Pessoas 

 
                                            
8 Fonte: http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia-corporativa/ Acesso em 12/01/2010. 
9
 Idem. 
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Ao descrever seu perfil a empresa opta por apresentar números que remetem a 

classificações divulgadas pela mídia. Abaixo pode-se observar as informações constantes do 

perfil da empresa em seu sítio oficial10, que promovem sua dimensão através de estatísticas e 

rankings: 

Principais números da Companhia: 

· 3ª maior empresa de energia do mundo  
Fonte: PFC Energy (janeiro/2011); 

· 8ª maior empresa global por valor de mercado e a maior do 
Brasil - US$ 164,8 bilhões 
Fonte: Consultoria Ernst & Young (julho/2009); 

· A empresa mais socialmente responsável do Brasil  
Fonte: Ibope Inteligência (julho/2009); 

· A empresa mais lembrada na categoria combustível  
Fonte: Prêmio Folha Top of Mind (outubro/2010); 

· 4º lugar entre as empresas mais respeitadas do mundo  
Fonte: Reputation Institute (maio/2009). 

·  

Quanto aos investimentos por segmento, segundo os dados publicados pela mídia impressa 

em julho de 201111, perfazem um total de US$ 224,7 bilhões:  

QUADRO  7 - INVESTIMENTOS DA EMPRESA POR SEGMENTO 

 

SEGMENTO 

INVESTIMENTO 

(em bilhões de US$) 

Exploração e produção 127,5 

Refino / transporte e comercialização 70,6 

Gás e energia 13,2 

Petroquímica 3,8 

Distribuição 3,1 

Biocombustível 4,1 

Corporativo 2,4 

Fonte: Elaborado a partir dos dados disponíveis do sítio da empresa12. 

                                            
10 Uma empresa integrada em energia. Disponível em:http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/ 
11

Petrobras planeja investir R$ 389 bilhões até 2015. http://www1.folha.uol.com.br/mercado/948577-petrobras-

planeja-investir-r-389-bilhoes-ate-2015.shtml. Acesso em: 22/07/2011. 
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Organograma  

O atual organograma13 da empresa foi aprovado pelo Conselho de Administração em 

outubro de 2000. A estrutura geral é composta pelas áreas: financeira, gás e energia, 

exploração e produção, abastecimento, internacional services e corporativa. 

 

QUADRO  8 - ORGANOGRAMA DISPONÍVEL NO SÍTIO DA EMPRESA14. 

 

Fonte: Disponível no sítio da empresa15. 

 

Como se pode observar, todas as áreas são ligadas aos seus respectivos diretores, 

exceto a corporativa, ligada ao presidente. 

Não só a fim de conhecer mais sobre a organização, obtendo mais do que informações 

fornecidas em seu sítio oficial, como também para dar início à primeira fase, de como abordar 

a aplicação das entrevistas, se iniciou o contato, via correio eletrônico, com um gestor que 

viria a ser um dos sujeitos da pesquisa. 

                                                                                                                                        
12

http://www.petrobras.com.br/rs2009/pt/relatorio-de-sustentabilidade/praticas-trabalhistas-e-direitos-

humanos/gestao-de-pessoas/treinamento-e-desenvolvimento/Acesso em: março de 2011. 

http://www2.petrobras.com.br/Petrobras/portugues/perfil/per_organograma.htm Acesso em: setembro de 2010. 
13 Organograma. Energia que integra pessoas, mercados e nações. Disponível em: 
http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/organograma/ Acesso em: 22/07/2011. 
14

 http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/organograma/ Acesso em: 22/08/2010. 

15
 Idem. 
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Foi enviado a esse profissional um elenco de questões, que foram respondidas via 

correio eletrônico. Esse conjunto de questões foi elaborado com a finalidade de sondar se 

haveria condições de obter informações que pudessem contribuir para o escopo desta 

pesquisa, ou seja, que fossem além do que a empresa já dispõe para o conhecimento público 

em seu sítio oficial, cujo conteúdo é analisado, no início do Capítulo 7, acima, e nos itens 8.1, 

8.2, 8.3 e 8.4, a seguir. 

A seguir, se apresenta o resumo da entrevista prévia, realizada por e-mail, com um 

gestor da área de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Gestão do Desempenho na 

unidade São Paulo da empresa:  

QUADRO  9  - RESUMO DE RESPOSTAS DA ENTREVISTA PRÉVIA, APLICADA A UM GESTOR 

O processo de avaliação por competências existe na empresa há aproximadamente 20 anos e engloba 
todos os níveis da companhia e, desde então tem sido atualizado. 
As competências são corporativas e obrigatórias a todos os colaboradores da companhia e não são 
mapeadas individualmente.  
Existem cinco competências obrigatórias a todos os colaboradores: Trabalho em Equipe, Orientação 
para Processos e Resultados, Foco no Cliente, Iniciativa, Aprendizagem e Compartilhamento do 
Conhecimento. 
E quatro competências opcionais - voltadas ao corpo gerencial: Liderança de Pessoas, Atuação 
Estratégica, Criatividade e Inovação, Capacidade de Decisão. 
As competências citadas são declaradas como alinhadas às competências organizacionais e à estratégia 
da empresa.  
Os colaboradores são orientados a respeito das competências desde o momento em que ingressam na 
empresa. As informações  ficam disponíveis em tempo integral na página interna do RH na intranet. 
Durante todo o processo são realizadas ações de endomarketing com o objetivo de demonstrar a 
importância da avaliação aos colaboradores. 
A Área de Recursos Humanos Corporativa (central) é responsável pelas alterações / mudanças nas 
políticas e procedimentos de avaliação e todo processo de avaliação é realizado pelo gerente e seus 
subordinados e após a realização da mesma o líder fornece um feedback ao profissional avaliado. 
A Organização acredita que entre os aspectos mais importantes existentes no processo de avaliação 
por competências estão o alinhamento com a estratégia da empresa, orientação dos colaboradores com 
um estilo comum e explicitação dos comportamentos esperados de todos os funcionários.  
E sendo o processo bem desenvolvido não há aspecto negativo a ser ressaltado. 
Promoções, mudanças de área, alcance de metas, salário, capacitação profissional e demissão são os 
principais impactos gerados pela avaliação de competências. Além disso, o processo de avaliação de 
desempenho pode influenciar ascensão, o alcance de metas e o desenvolvimento profissional. 
A empresa percebe como ocorrem as principais melhorias no processo de avaliação de competência, 
desde sua implantação, a Facilidade em utilizar as ferramentas de avaliação de desempenho (sistema), 
processo negociado do começo ao fim, uniformidade de entendimentos sobre o esperado do 
empregado pela companhia. 
Por fim, o gestor declarou acreditar que o processo seja bem estruturado, uniforme, claro e aplicável 
com sucesso em todas as áreas da companhia. 

Fonte: Dados coletados através das respostas enviadas pelo R1,via correio eletrônico. 
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As respostas do Quadro 9, obtidas a partir do questionário prévio, foram de grande 

relevância, tanto para obter informações que proporcionaram a visão do significativo 

potencial da presente pesquisa, como para fornecer subsídios para a elaboração dos 

instrumentos de Entrevista e Questionário.  

O conjunto de informações trazidas pelo retorno inicial com um ator gestor, que 

explicou detalhes que confirmavam a prática da avaliação por competências, culminou com a 

validação da escolha metodológica de prosseguir com a pesquisa especificamente com essa 

companhia e a assegurar que uma abordagem qualitativa seria a mais adequada para detalhar 

com maior precisão as informações sobre como o instrumento de avaliação de competências é 

utilizado pela empresa. Com base nesse retorno inicial, também foi possível conduzir a 

investigação para compreender efetivamente ao encargo de quem está a avaliação e explorar 

as razões que sustentam as tomadas de decisões da companhia no tocante ao processo de 

avaliação por competências. 
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Capítulo 8. ANÁLISE DOS DADOS DA EMPRESA OBJETO DE ESTUDO 

 

 

Para melhor sustentação do presente estudo, esse capítulo realiza uma descrição e 

análise de conteúdo baseada em informações relacionadas ao sistema de gestão de pessoas 

publicadas no sítio da empresa e das respostas obtidas por meio de uma entrevista pessoal e 

da aplicação de um questionário.  

A empresa aqui estudada é uma companhia de grande representatividade no setor de 

produção de energia. Agrega em torno de 70.000 funcionários diretos no Brasil, país de sua 

sede. Tendo em vista a quantidade de funcionários, e que esta pesquisa subsidia-se com a 

contribuição de dois desses atores sociais como sujeitos respondentes de uma entrevista e de 

um questionário, sabe-se que será possível analisar as informações obtidas, porém não será 

possível estabelecer generalizações.  

 

 

8.1 Sistema de gestão de pessoas 

 

 

A Companhia pesquisada encerrou o ano (2009) com o total de 2.519 empregados 

admitidos em território brasileiro, o que consolidou o atual efetivo em 76.919 empregados. 

Neste sentido, é possível observar um aumento de 3,6% em relação a 2008. Isso denota que a 

empresa continua a ter o numerário de seu quadro de colaboradores em crescimento. 

Já o número de empregados das empresas prestadoras de serviços, no Brasil e no 

exterior, é 295.260. O efetivo está distribuído entre as 56 profissões previstas no Plano de 

Cargos da organização, que oferece vagas de níveis médio e superior. Praticamente 100% dos 
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empregados da Companhia no Brasil mantêm com a empresa relações de trabalho regidas por 

contratos por tempo indeterminado. Ao final de 2009, a empresa contava com 368 

empregados vinculados por contratos por tempo determinado e 44 empregados por contratos 

especiais.  

Observa-se, no quadro a seguir, um demonstrativo relacionado ao número de 

funcionários efetivo por tipo de contrato no Brasil. 

 

QUADRO  10 - CONTRATOS DE FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS DA ORGANIZAÇÃO OBJETO DE 
ESTUDO 

Considerando 

todas as 

empresas do 

grupo 

Efetivo por tipo de contrato (Brasil) 

Contrato por tempo 

indeterminado 

Contrato por 

tempo 

determinado 

Contrato 

especial 
Total 

TOTAL 68.540 368 44 68.952 
Fonte: Elaborado a partir dos dados disponíveis no sítio da empresa16. 

 

Ao observar o Quadro 10 nota-se que a grande maioria dos funcionários que atuam na 

companhia são contratados por tempo indeterminado, a despeito de haverem sido aprovados e 

contratados mediante concurso público. Nesse caso, seus contratos não possuem datas de 

término determinadas. 

Contrato por tempo determinado refere-se a contratações para áreas específicas como 

em obras da engenharia ou da área de exploração e produção. 

Os contratos especiais não têm prazo definido, porém estão vinculados ao mandato ou 

tempo de exercício de algum dirigente da companhia.  

Cabe ressaltar que esses funcionários contratados por tempo indeterminado são 

aqueles profissionais que são avaliados por meio da avaliação de desempenho praticada pela 

                                            
16

 Fonte: http://www.petrobras.com.br/rs2009/pt/relatorio-de-sustentabilidade/praticas-trabalhistas-e-

direitos-humanos/gestao-de-pessoas/ Acesso em: 20/06/2011. 
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organização, ou seja, os funcionários contratados por tempo determinado não participam desta 

avaliação. 

QUADRO  11 - CONTRATOS DE FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS DA ORGANIZAÇÃO OBJETO DE 
ESTUDO 

Considerando 
todas as 
empresas do 
grupo 

Efetivo por região (Brasil) 

Sudeste Sul Norte Centro-oeste Nordeste Total 

TOTAL 46.915 44.196 1.728 736 15.377 68.952 

Fonte: Sítio da empresa17. 

Evidencia-se que a região do Brasil onde existe uma maior concentração da atuação da 

empresa refere-se a região sudeste com um total de 46.915 funcionários, seguido da região 

nordeste com um total de 15.377 empregados. As regiões sul, norte e centro-oeste possuem 

uma pequena atuação da companhia em comparação as demais regiões descritas, sendo 4196 

funcionários na região sul, 1728 na região norte e 736 na região centro-oeste. 

 

8.2 Processo de Admissão de Empregados na Companhia 

 

 

As informações aqui apresentadas estão disponíveis no sítio oficial da companhia. São 

importantes elementos para compreender como se dá a admissão de funcionários e para que se 

perceba que são dados públicos e acessíveis a qualquer pessoa que se disponha a navegar por 

esse sítio para conhecer mais sobre a empresa18. 

                                            
17

 Fonte: http://www.petrobras.com.br/rs2009/pt/relatorio-de-sustentabilidade/praticas-trabalhistas-e-

direitos-humanos/gestao-de-pessoas/ Acesso em: 20/06/2011. 

18
 Fonte: http://www.petrobras.com.br/rs2009/pt/relatorio-de-sustentabilidade/praticas-trabalhistas-e-

direitos-humanos/gestao-de-pessoas/ Acesso em: 20/06/2011. 
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Por ser uma empresa estatal a admissão de empregados na companhia é realizada por 

meio de processo seletivo público, essa forma de admissão garante que não haja, para 

ingresso, nenhuma discriminação do trabalhador por origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas, fazendo com que a Constituição Federal brasileira seja respeitada. 

No caso das Unidades de Negócio internacionais, a seleção dos empregados se dá por 

meio de entrevistas e de análise curricular. Além da contratação do efetivo no exterior 

respeitar a legislação de cada país, é uma prática da empresa estimular a contratação de mão 

de obra local, ou seja, natural do país, inclusive para os cargos de gerência. 

Atendendo ao princípio de promoção da igualdade, previsto em seu Código de Ética, a 

companhia oferece equidade de oportunidades de trabalho para todos os empregados, em suas 

políticas, práticas e procedimentos. A ascensão profissional na organização, que inclui a 

indicação para os cargos de gerência, é fruto do mérito individual, medido pelo desempenho 

do profissional. Proporcinam ao funcinário o direito de conhecer e estar representado na 

elaboração dos critérios de avaliação e de progressão funcional. 

Com relação à rotatividade de empregados na empresa no ano de 2009, registrou uma 

queda em comparação ao ano anterior. Em 2009, a taxa de rotatividade foi de 5,08%, 

incluindo empregados lotados em outros países, enquanto no ano de 2008 foi de 6,15%, 

medida sob os mesmos parâmetros. Se, neste cálculo a área internacional for excluída, haverá 

um percentual de 3,56%, ou seja, ainda menor. Neste cenário, a empresa demonstra um baixo 

indíce de rotatividade (turnover) de funcionários. Observe-se o quadro demonstrativo 

referente a rotatividade de funcionários por região no Brasil. 
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QUADRO  12  - ROTATIVIDADE POR REGIÃO (BRASIL) 

Região Rotatividade (%) 
Centro-Oeste 0,14 
Nordeste 0,74 
Norte 0,08 
Sudeste 2,37 
Sul 0,23 
Total 3,56 

     Fonte: Sítio da empresa19. 

 Portanto, embora exista na empresa um índice consideravelmente baixo de 

rotatividade, observa-se que entre as regiões descritas, o maior percentual é representado pela 

região sudeste. Embora essa informação pouco acrescente ao escopo desta pesquisa, cabe 

lembrar que ambos os funcionários respondentes são dessa região.  

 

 

8.3 Treinamento e Desenvolvimento  
 

 

De acordo com a página oficial da empresa, diponível na rede mundial de 

comunicação20, a companhia declara que incentiva a continuação de estudos, o 

aprimoramento de competências e o desenvolvimento de habilidades. Com o objetivo de 

capacitar os funcionários, a empresa oferece mecanismos de treinamento e desenvolvimento 

aos funcionários. 

Um deles está previsto no modelo de gestão de competências da empresa, aplicado a 

todos os empregados, distribuídos por cargo e função. Uma das competências individuais 

aplicada é a aprendizagem contínua e a outra é o compartilhamento do conhecimento, que 

estimula a capacidade de buscar, apreender, aplicar e disseminar conhecimentos para o 

crescimento pessoal e organizacional, por meio da troca de experiências. 

                                            
19

 Idem. 

20
 Idem. 
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A companhia conta com uma Universidade Corporativa, (cuja unidade presencial está 

localizada na sede da empresa, no Rio de Janeiro), voltada para o treinamento e 

desenvolvimento de talentos e competências de todos os seus funcionários. Para isso, a 

Universidade Corporativa desenvolve parcerias com instituições educacionais do Brasil e do 

exterior e promove aulas presenciais ou educação à distância, por meio do Campus Virtual, da 

TV Digital e do Canal TV Universitária. 

 

 

8.4 Gerenciamento de Desempenho 

 

 

Os funcionários da companhia têm a oportunidade de progressão na carreira e 

remuneração nos padrões do mercado de trabalho. Com o sistema de Gerenciamento de 

Desempenho (GD), ferramenta de avaliação de metas e competência desenvolvida e praticada 

pela empresa, é possível proporcionar avanço de nível e promoção aos funcionários, com base 

nas competências avaliadas. 

A empresa afirma que o processo é anual e, que por meio dele, é analisada a 

necessidade de capacitação do empregado. Com o GD, o gerente e o empregado podem 

refletir sobre os trabalhos desenvolvidos e os resultados alcançados e avaliar a oportunidade 

de desenvolvimento e crescimento do empregado dentro da companhia.  

No entanto, apesar de haver sido conferido até julho de 2011, os dados estatísticos 

disponíveis no sítio da empresa sobre as avaliações realizadas, ainda eram de 2009.  

Segundo consta no sítio oficial da empresa, em 2009, aproximadamente 97% do 

efetivo da organização foi avaliado pelo GD. Nas unidades do exterior, 74% dos empregados 

locais foram avaliados. 
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Portanto, no que se refere ao Brasil, praticamente todos os funcionários da companhia 

foram avaliados por meio do Gerenciamento de Desempenho21.  

A informação veiculada é que os empregados também têm a oportunidade de avaliar a 

companhia e orientar mudanças significativas na gestão de pessoas. Por meio da Pesquisa de 

Ambiência Organizacional, eles podem avaliar o clima interno, opinando sobre aspectos como 

benefícios, liderança, remuneração, segurança, meio ambiente e saúde, treinamento e 

desenvolvimento. 

Desta forma, a empresa declara que obtem de seus funcionários sugestões e visões a 

respeito de alterações e melhorias que podem vir a ser implantadas na gestão de pessoas da 

organização. A partir da pesquisa interna da empresa resultam três indicadores: o Índice de 

Satisfação do Empregado (ISE), o Nível de Comprometimento com a Empresa (NCE) e o 

Nível de Comprometimento em Responsabilidade Social (NCRS). 

Em 2009, os resultados não apresentaram alterações significativas em relação ao ano 

anterior: o ISE e o NCE ficaram no mesmo patamar, 66% e 72%, repectivamente; e o NCRS 

teve aumento de um ponto percentual, fechando em 77%. Em 2010, a pesquisa contou com a 

participação de 75% dos empregados da Companhia. 

Com base nos resultados dos indices descritos, conclui-se que a maioria dos 

funcionários da organização encontra-se satisfeita e comprometida com a empresa e 

responsabiliade social.  

Diante deste cenário, entende-se o Gerenciamento de Desempenho com uma 

importante ferramenta estratégica utilizada pela organização para avaliar o desempenho das 

                                            
21 Gerenciamento de desempenho. Disponível em: http://www.petrobras.com.br/rs2009/pt/relatorio-de-

sustentabilidade/praticas-trabalhistas-e-direitos-humanos/gestao-de-pessoas/treinamento-e-desenvolvimento/ 

Acesso em: 20/07/2011. 

 

 



91 
 

atividades realizadas pelos seus funcionários, assim como as metas alcançadas e as 

competências por eles desenvolvidas. 

Essa ferramenta reflete, portanto, principalmente em ações voltadas à necessidade de 

capacitação, ascensão na carreira profissional ou aumento na remuneração.   

 

 

8.5 Da Análise das Entrevistas  

 

 

A pesquisa realizada teve como foco principal analisar os seguintes aspectos; em 

primeiro lugar, qual instrumento de avaliação de competências é utilizado pela empresa 

pesquisada e, em segundo lugar, por que é esse o instrumento utilizado. E, também, levantar 

quem são os atores que executam a referida avaliação. 

O presente capítulo descreve e analisa as informações coletadas por meio de entrevista 

realizada com um profissional da companhia na área de recursos humanos na unidade de São 

Paulo e um questionário respondido por um profissional que atua na área administrativa na 

sede da empresa, localizada no Rio de Janeiro, conforme justificativa apresentada 

anteriormente, nos procedimentos metodológicos.  

Além de levantar os aspectos diretamente ligados aos instrumentos de avaliação 

adotados pela empresa, foi possível identificar, a partir das respostas dos instrumentos 

questionário e entrevista, outros fatores relevantes relacionados à empresa objeto de estudo, 

tais como, os aspectos que a empresa considera mais importantes no processo de avaliação 

por competências e os impactos gerados pela avaliação de competências.  

Ambos os respondentes solicitaram sigilo com relação às suas identificações, visto 

tratar-se de uma empresa consideravelmente restrita a aplicação de pesquisas acadêmicas. Por 
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esse motivo, para efeito de identificação, os entrevistados da unidade São Paulo e da unidade 

do Rio de Janeiro serão tratados, respectivamente, como Respondente 1 (doravante, R1), e 

Respondente 2 (doravante, R2). 

 Primeiramente, serão descritos os principais conteúdos relacionados às respostas de 

cada respondente e, a seguir, serão objeto de análise sustentada pelo referencial teórico 

utilizado no presente estudo. 

 

 

8.5.1. Entrevista – Unidade de São Paulo. 

 

 

Os principais trechos referentes à entrevista realizada junto a um profissional da 

empresa na unidade Administrativa, em São Paulo são descritos no Anexo 2 (p. 117). Vale 

ressaltar que o fato da entrevista ter sido realizada pessoalmente possibilitou à pesquisadora 

colher maiores informações, além das previstas em roteiro, referentes ao processo de 

avaliação por competências praticado na empresa. 

 

 

8.5.2. Questionário – Unidade do Rio De Janeiro 

 

 

Os principais trechos referentes ao questionário respondido por um profissional da 

empresa na unidade do Rio de Janeiro (sede) são descritos no Anexo 3 (p. 123), visto que, 

devido à dificuldade de contato pessoal com o profissional pesquisado, as informações 
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descritas foram obtidas por meio da aplicação de um questionário alinhado às questões que 

foram aplicadas na entrevista com o profissional da unidade de São Paulo. 

Como será possível observar, a seguir, quando serão analisadas as respostas com Base 

no Referencial Teórico, as informações obtidas a partir do R2 são mais concisas em 

comparação a entrevista (Anexo 3), entretanto detalham com maior precisão a forma como os 

processos burocráticos referentes à avaliação de funcionários na empresa é realizada. Isso 

ocorre devido ao fato de que as decisões estratégicas são tomadas e formalizadas na unidade 

pesquisada, ou seja, sede da empresa no Rio de Janeiro. 

 

 

8.6  Análise dos Dados com Base no Referencial Teórico 

 

 

Para maior sustentação à pesquisa realizada, serão, neste tópico, reescritos trechos das 

informações obtidas na entrevista e nas respostas ao questionário aplicado, alinhando seu 

contexto ao referencial teórico utilizado. 

 

R1: A Companhia tem em torno de 70 mil empregados diretos no Brasil. Existem várias 

diretorias, entre elas a diretoria de serviços, onde atuam 500 funcionários diretos. Existem 

ainda outras quatro regionais dentro da área de serviços compartilhados. Somos da área de 

serviços compartilhados e prestamos serviços para as outras áreas de produção, de 

abastecimento, exploração e produção, financeiro, engenharia e dentro dos serviços 

compartilhados existem regionais, regional que cuida do Norte e Nordeste, regional que 

cuida do Sudeste da bacia de campos que é um pólo que cuida da extração de petróleo e esta 

que é a regional São Paulo Sul, na qual cuido da gestão de competências. Todos os 

funcionários diretos são avaliados por competências. 
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Observando-se a resposta acima, salienta-se que a área pesquisada pertence a diretoria 

de serviços e refere-se a área de serviços compartilhados da Unidade da empresa pesquisada 

em São Paulo, onde atuam cerca de 500 funcionários diretos, o que demonstra ampla 

representatividade para a presente pesquisa. 

 

R1: A empresa aborda as competências por meio do CHA (conhecimentos, habilidades e 

atitudes). Por exemplo, se a empresa procura no empregado a competência de trabalho em 

equipe, então analisa os três itens baseados nesta competência. 

 

Essa resposta assemelha-se com a definição proposta por Parry (1996), na qual afirma 

que, o conceito de competência é associado à ideia de um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que impactam a maior parte de uma tarefa que se correlaciona aos 

resultados do trabalho. 

É ressaltada, também, por Fleury (2002), visto que, conforme a visão da autora, 

competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto 

desempenho, fundamentados na inteligência e na personalidade das pessoas. 

Rabaglio (2006:23) conceitua competência de forma muito semelhante ao afirmar que 

o termo refere-se a “conhecimentos, habilidades e atitudes que são os diferenciais de cada 

pessoa e têm impacto em seu desempenho e consequentemente nos resultados atingidos.”  

Dutra (2002), corrobora com as visões dos autores supramencionados ao salientar que: 

“as pessoas atuam como agentes de transformação de conhecimentos, habilidades e atitudes 

em competência entregue para a organização.” 

Neste sentido, Eboli (2002) explica que para um entendimento simplificado de 

competência, ela é resultante de três fatores básicos: 

 
· Conhecimentos: relacionam-se à compreensão de conceitos e 

técnicas – o saber fazer. 
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· Habilidades: representam aptidão e capacidade de realizar e 
estão associadas à experiências e ao aprimoramento progressivo 
– o poder fazer. 
 

· Atitudes: apresentam a postura e o modo através do qual as 
pessoas agem e procedem em relação a fatos, objetos e outras 
pessoas de seu ambiente – o querer fazer. 

 

É possível, portanto, observar que o entrevistado possui uma conceituação adequada 

do tema em referência. 

 

R1: A empresa divide as competências em: organizacionais e individuais. E as competências 

dos colaboradores estão alinhadas a estas competências, visto que a empresa possui um 

modelo onde as competências individuais sustentam as organizacionais. 

 

R2: As competências avaliadas estão totalmente alinhadas às competências da organização, 

pois devem estar adequadas aos objetivos operacionais e estratégicos da Companhia.  

 

As respostas apresentadas corroboram com os pressupostos teóricos dos autores Lê 

Boterf (2003) e Fleury e Fleury (2001) onde afirmam que administrar e desenvolver o capital 

de competências de uma organização não se limita à administração e ao desenvolvimento das 

competências individuais de seus colaboradores. Nessa área, o valor do capital depende da 

qualidade da combinação ou da articulação entre esses elementos.  

Nesta perspectiva, Fleury e Fleury (2001) destacam que no cenário organizacional 

atual faz-se necessário que as organizações identifiquem as capacidades individuais das 

pessoas, já que estas precisam estar alinhadas às competências organizacionais. Tais 

capacidades são definidas pelas competências organizacionais, isto é, pelo que a empresa é 

capaz de fazer de modo superior ao da concorrência. A identificação das competências 

organizacionais é necessária para orientar nas decisões quanto às atividades que são cruciais 

para o sucesso da Companhia. 
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Dutra (2002) reforça esta visão ao pontuar que competências organizacionais podem 

ser caracterizadas com base nos pontos fortes da organização ou do negócio.  

Encontra-se, portanto, na literatura pesquisada, ampla sustentação com relação à 

estratégia da empresa em alinhar as competências individuais às organizacionais.  

 

R1: Quando um empregado ingressa na empresa é geralmente no nível júnior e para cada 

nível hierárquico existe um nível de exigência relacionado às competências. Por exemplo, 

para um cargo na hierarquia júnior a avaliação ocorre no nível A onde existe menor 

exigência. E conforme o empregado obtém ascensão na carreira profissional, a exigência 

referente às competências aumenta, ou seja, sobe para o nível, B, C, e por último D que 

refere-se ao cargo de gerente executivo e é o nível mais exigido em termos de avaliação das 

competências. 

 

Nesta perspectiva, alinha-se a ideia de Hipólito e Reis (2002) pois entendem haver 

relação direta entre a complexidade do trabalho executado por um profissional, seu estágio de 

desenvolvimento e seu reconhecimento na organização. Portanto, o cargo, ao definir o que se 

espera da atuação do profissional nele alocado, determina, para os trabalhadores, a 

complexidade de suas funções e aponta os requisitos exigidos para seu desempenho. 

Neste contexto, Dutra (2002) afirma que o conceito de complexidade possibilitou que 

o conceito de competência fosse estendido para remuneração, avaliação e carreira, 

permitindo, desta forma, seu conceito integrador da gestão de pessoas. E as pessoas, por sua 

vez, ao compreenderem que, ao lidarem com maior complexidade, estão desenvolvendo-se 

para elas, e não somente para a empresa, tendem a comprometer-se com o sistema de gestão 

de pessoas por competências. 

Neste sentido, salienta-se a importância dos graus de complexidade presentes na 

prática da avaliação por competências, pois pontua as exigências presentes no desempenho 

esperado pela empresa em relação ao funcionário. 
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R1: No momento da contratação o colaborador passa a ter ciência de fatores como 

remuneração, procedimentos, regras da companhia e sobre o gerenciamento do desempenho, 

ou seja, o que é esperado do novo funcionário, como serão avaliados, para que serve o 

Gerenciamento de Desempenho (GD), quais são as cinco competências obrigatórias, etc. E 

como auxilio no esclarecimento de dúvidas, a empresa disponibiliza na intranet um manual 

que explica detalhadamente o que significa cada competência, dessa forma, o funcionário 

pode consultá-lo para dirimir suas dúvidas.  

 

R1: Com relação às cinco competências obrigatórias avaliadas nos funcionários, o RH 

acredita que, devido ao trabalho de conscientização, realizado desde o ingresso do 

funcionário na organização, cada funcionário, independente do tempo de contratação, tem 

em mente de forma muito consistente cada competência que dele será exigida.  

 

R1: O superior conversa no início do ano com o empregado, sobre as cinco competências 

obrigatórias que serão avaliadas e negocia com o mesmo as competências opcionais que 

achar importante avaliar também. Portanto, o funcionário tem ciência e aceita ser avaliado 

em determinadas competências previamente estabelecidas entre ele e seu superior 

hierárquico.  

 

R2: Em todas as avaliações o gerente deve promover uma reunião com sua equipe 

(explicando as generalidades da avaliação) e um encontro individual onde sua avaliação é 

explicada ao empregado. 

 

Cabe destacar, neste aspecto, a visão de Dutra (2002) ao salientar que a transparência e 

a clareza dos critérios que norteiam a gestão de pessoas e a contínua irrigação de informações 

acerca da forma de aplicação desses critérios são fundamentais tanto para sua aceitação 

quanto para sua contínua renovação e ajuste à realidade. 

Hipólito e Reis (2002) corroboram com esta visão, pois enfatizam a importância dos 

seguintes procedimentos na avaliação de pessoas: 

· Utilização de critérios claros de avaliação, negociados e 
legitimados, como instrumento adequado de acompanhamento 
profissional ou grupo.  



98 
 

· Ampla comunicação de objetivos, etapas e impactos do 
processo, criando-se um significado e enfatizando-se seus 
resultados positivos para a empresa e para cada profissional que 
dela faz parte. 

 

 Evidencia-se, neste sentido, a comunicação e a transparência – entre empresa, 

gestores e funcionários - como fatores fundamentais na avaliação de desempenho para que 

haja, de forma clara, um alinhamento dos objetivos da organização aos resultados 

desenvolvidos por seus funcionários. 

  

R1: Para diminuir a subjetividade da avaliação o superior direto pode dar exemplos que 

sustentarão sua avaliação a respeito do desenvolvimento do profissional, dizer como o 

funcionário atuou em determinado projeto ou como lidou com a equipe, por exemplo. Se por 

algum motivo, o funcionário não estiver recebendo o feedback, pode perguntar diretamente 

ao gerente que o avalia, questionar como está sendo seu desenvolvimento, etc.  

 

Diante deste cenário, Bergamini e Beraldo (1988) afirmam que a avaliação, enquanto 

método; pode ser aplicada, de forma produtiva, desde que aconteça efetivamente um 

momento de troca de impressões sobre o julgamento emitido entre chefe e subordinado para 

que haja a possibilidade de revisão recíproca de ideias, conceitos e posturas de um em relação 

ao outro.  

Neste contexto, Hipólito e Reis (2002) acreditam que dar feedbacks de determinados 

comportamentos observáveis, alinhados a valores, missão e objetivos da empresa propõe-se a 

promover autoconhecimento e contribuir para a identificação de pontos fortes e oportunidades 

de melhoria, estimulando a adoção de comportamentos considerados críticos para a empresa. 

Portanto, compreende-se como correta e necessária a prática da organização em 

relação ao retorno no que se refere ao desempenho obtido pelo funcionário avaliado, 
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contribuindo desta forma com a visualização de melhorias que podem ser realizadas ou 

comportamentos que podem ser alterados.  

 

R1: Caso, após o processo de planejamento e acompanhamento, o funcionário não consiga 

demonstrar determinada competência em sua atuação no trabalho, o gerente pode solicitar 

que o mesmo realize um treinamento local ou na universidade corporativa da empresa. 

 

Neste sentido, Bergamini e Beraldo (1988) argumentam que a avaliação de 

desempenho tem importantes e imediatas aplicações dentro da própria gerência de recursos 

humanos e nenhuma outra fonte de levantamento de necessidades de treinamento é tão rica e 

segura quanto aquela representada pelas conclusões finais de avaliação de desempenho. 

Gramigna (2002) complementa o pensamento de Bergamini e Beraldo (Op. Cit.), ao 

ressaltar que a avaliação representa uma ferramenta de gestão das competências dos 

colaboradores e sinalização para intervenções de treinamento e desenvolvimento. Além disso, 

a autora salienta que nos programas de treinamento e desenvolvimento por competências ou 

habilidades, participam aqueles que realmente necessitam ampliar seus domínios, para 

apresentar melhores resultados no trabalho. 

Para Le Boterf (2003) o saber agir pode ser desenvolvido: pela formação e pelo 

treinamento, que consolidará a faculdade de mobilizar, de combinar e de transpor. As 

“empresas de treinamentos” constituem situações de formação “que treinam” para a 

construção de competências. 

Portanto, encontra-se na teoria respaldo à prática organizacional do treinamento como 

forma de capacitar e desenvolver funcionários que necessitem melhorar seu desempenho no 

trabalho desenvolvido na organização. 
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R1: Todas as competências avaliadas são comportamentais, ou seja, referem-se às atitudes 

dos colaboradores no trabalho.  

 

R2: Grande parte da avaliação referente às competências técnicas é realizada no momento 

do processo seletivo, visto que o mesmo é composto de várias etapas, tais como: prova de 

conhecimentos gerais, prova de aptidão física (dependendo do cargo), exame médico, 

avaliação psicológica e psiquiátrica. Uma vez aprovado, é realizada uma análise curricular 

onde fatores como experiência e habilidades são considerados ao inserir o novo funcionário 

no quadro de efetivos na companhia. 

 

Nesta perspectiva, Rabaglio (2006, p. 23) pontua que “os conhecimentos e habilidades 

representam as competências técnicas e as atitudes representam as competências 

comportamentais; e afirma que não adianta ter um bom conhecimento técnico e não ter um 

perfil comportamental compatível com o bom desenvolvimento das atividades, pois o perfil 

comportamental é o diferencial competitivo de cada profissional”. Nesta linha de raciocínio, 

evidencia-se as competências comportamentais como fundamentais para o desenvolvimento 

das atividades profissionais na organização. Cabe ressaltar que a prática da empresa 

pesquisada demonstra-se de acordo a esta linha de raciocínio e que a organização acredita que 

as competências técnicas são avaliadas mediante o rigoroso processo seletivo existente como 

exigência para o ingresso na companhia, visto que neste momento há ampla análise dos 

conhecimentos e habilidades do profissional durante o processo seletivo e antes de sua 

inserção no quadro de efetivos da organização. 

 

R1: As consequências do GD (gerenciamento de desempenho) são refletidas em vários 

processos da companhia, tanto no processo de reconhecimento e recompensa (por exemplo: 

promoção) quanto na visualização da necessidade de desenvolvimento. 
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R2: Os impactos gerados pela avaliação de competências são: promoções, mudança de área, 

alcance das metas, salário, capacitação profissional e penalizações. 

 

Neste sentido, encontra-se respaldo nas afirmações de Bergamini e Beraldo (1988) 

visto que os autores ressaltam que a avaliação de desempenho pode ser utilizada com o 

objetivo de recompensar financeiramente os esforços pessoais de seus funcionários. Pode 

auxiliar na movimentação de pessoal, pois o tempo de função, o preparo pela experiência, as 

dificuldades de cada um, os problemas de produtividade e relacionamento, adicionados às 

necessidades da própria organização por seu crescimento, tornam necessária constante 

realocação dos recursos humanos disponíveis. E pode ainda, subsidiar transferências, 

promoções, desligamentos e indicações para treinamentos especiais. 

Encontra-se sustentação, também, na visão de Hipólito e Reis (2002), pois afirmam 

que os sistemas de gestão por competências são exemplos de uma base a partir da qual se 

pode avaliar o desenvolvimento das pessoas e, daí em diante, decidir sobre ações de 

capacitação, remuneração ou carreira. (Hipólito e Reis, 2002). 

Entende-se, portanto, que várias são as consequências da avaliação de desempenho, 

visto que esta evidencia fatores que subsidiam ações refletidas em diversos processos. Por 

exemplo: recompensas ou promoções mediante o reconhecimento da avaliação de um alto 

desempenho e treinamentos, baseados em fatores avaliados que demonstrem necessidade de 

melhorias no desempenho do funcionário. 

 

R1: Com relação aos pontos positivos, podem ser ressaltados: os funcionários da 

empresa têm uma ótima imagem desse processo de avaliação; propicia o crescimento do 

empregado, pois o mesmo sempre quer se desenvolver mais e superar suas competências; 
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auxilia nos demais processos da empresa e, consequentemente, auxilia no alcance dos 

objetivos estratégicos da organização.  

 

Diante deste cenário, Gil (2001) destaca a avaliação de desempenho como um meio 

para desenvolver os recursos humanos da organização, pois a partir dela é possível, por 

exemplo, definir o grau de contribuição de cada empregado para a organização e promover o 

autoconhecimento e o autodesenvolvimento dos empregados. 

Em complemento, Rabaglio (2006) pontua que o processo de Avaliação bem 

administrado beneficia funcionários e organização, podendo ser usado para manter a 

motivação e o compromisso, melhorar o desempenho, ajustar os objetivos com as metas da 

organização e da equipe, analisar o desenvolvimento, comemorar êxitos e aprender com os 

insucessos, desenvolver a visão sistêmica de empresa e extrair o máximo de produtividade de 

cada colaborador. 

Desta forma, são pontuados vários benefícios proporcionados pela avaliação de 

desempenho, especialmente a avaliação por competências. Estes benéfícios vão ao encontro 

das expectativas da organização que de forma geral, representam o alcance de seus objetivos 

estratégicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A presente dissertação teve o objetivo de compreender o processo de avaliação de 

competências consideradas essenciais em uma organização que se constitui na maior estatal 

brasileira do segmento de energia. A intenção principal, que foi apresentada nos objetivos 

específicos, foi identificar como ocorrem os processos de definição e avaliação das 

competências na organização objeto de estudo. 

A relevância deste estudo está nas questões que tangem à possibilidade de se 

aprofundar as discussões e reflexões sobre a utilização da avaliação denominada Avaliação 

por Competências como ferramenta de gestão de pessoas, que permite acompanhar e analisar 

o trabalho realizado pelos funcionários e, a partir dessa ferramenta de avaliação, verificar se 

as competências estão sendo desenvolvidas conforme as expectativas da organização. 

O escopo desta pesquisa foi distribuído em oito capítulos. Após situar a investigação, 

justificar sua relevância, o contexto de desenvolvimento do trabalho e explicitar os objetivos e 

os problemas de pesquisa, foi apresentada, no capítulo 2, revisão bibliográfica acerca do tema 

gestão de pessoas, visto que desta forma, proporcionou-se ao presente trabalho adequada 

sustentação teórica sobre como os instrumentos de gestão dão suporte à relação diária entre os 

colaboradores e a empresa. São eles que garantem o nível de informação das pessoas em 

relação à organização e vice-versa, garantem os espaços necessários para que as pessoas e 

empresa negociem suas expectativas e sustentem a revisão contínua do sistema como um todo 

(Conf. Dutra, 2002).  

No capítulo 3, foram apresentados aportes teóricos que sustentam a avaliação como 

importante instrumento de gestão, visto que, conforme a visão de Fischer (2002), a 

dependência do desempenho humano está presente em toda e qualquer organização que 

almeja êxito em seus processos organizacionais. 
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Já no capítulo quatro houve o desenvolvimento de bases teóricas pertinentes ao tema 

competência – individual e organizacional - e articulação relacionada à avaliação com foco 

em competências. As abordagens teóricas apresentadas compartilham da mesma linha de 

raciocínio, visto que associam o conceito de competência a um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes relacionado ao desempenho apresentado pelo indivíduo (Parry, 1996, 

Fleury, 2002, Rabaglio, 2006 e Eboli, 2002). 

Gramigna (2002, p. 39) defende que “uma gestão de pessoas voltada para resultados 

exige estratégias de gestão das competências.” Nesta perspectiva, a proposta de gestão com 

base nas competências demonstra uma abordagem mais abrangente, uma vez que, pensa-se 

simultaneamente em empresa e indivíduo (Ferreira, 2005). 

Cabe salientar que a avaliação com foco em competências é uma ferramenta 

complementar, que dá clareza e objetividade ao desempenho real e ao desempenho esperado 

para que a organização possa fazer um plano de ação em conjunto com os liderados, em busca 

do desempenho compatível com a expectativa do cargo (Rabaglio, 2006).  

Há cerca de 40 anos, autores de origem norte-americana desenvolveram importantes 

trabalhos relacionados ao tema competências e entre os principais estão Boyatzis (1982), 

Mcclellan (1972) e Spencer e Spencer (1993). Contudo, identificou-se na bibliografia 

pesquisada que a linha de raciocínio seguida pelos autores brasileiros refere-se ao modelo 

francês de competências, visto que “os estudiosos franceses exercem grande influência sobre 

o pensamento brasileiro acerca das competências” Ferreira (2005:129). Portanto, no capítulo 

cinco, o tema competência foi analisado sob o enfoque do modelo francês, utilizando como 

pressupostos teóricos trabalhos desenvolvidos pelos autores franceses Le Boterf e Zarifian, 

importantes expoentes do modelo em referência. 

Conforme pontuado por Zarifian (2001) a competência representa o ato de tomar 

iniciativa e de assumir responsabilidade do indivíduo frente a situações profissionais com as 
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quais se depara. Essa definição remete ao entendimento de um nível maior de envolvimento 

do indivíduo no seu trabalho e, consequentemente, nos resultados gerados por este trabalho.  

O capítulo seis descreveu os procedimentos metodológicos utilizados para a condução 

do presente estudo. Conforme ressaltado, para a realização da pesquisa houve a definição de 

uma empresa brasileira, representativa, com atuação em vários países e atuante no setor de 

energia, como objeto de estudo. 

Entre os procedimentos de metodologia científica optou-se pelo estudo de caso, 

caracterizado pelo estudo de um ou de poucos objetivos, de maneira que permita o seu 

detalhado conhecimento (Gil, 1995). Além disso, possibilita ao pesquisador construir uma 

análise pormenorizada de seu objeto. 

Com vistas a coletar dados para análise e interpretação, foram utilizados três 

instrumentos qualitativos de coleta de dados, são eles; a descrição e análise de informações 

relacionadas à gestão de pessoas e gerenciamento de desempenho praticados na organização 

pesquisada; entrevista e questionário. Foi possível coletar a visão de dois respondentes, de 

áreas estratégicas da companhia, que contribuíram significativamente com a pesquisa, 

inclusive por sua representatividade, pois um dos funcionários entrevistados atua na unidade 

administrativa localizada na cidade de São Paulo e o outro na Unidade localizada na cidade do 

Rio de Janeiro, sede da organização, objeto deste estudo. 

Um breve histórico da empresa pesquisada foi realizado no capítulo sete, 

demonstrando desta forma, sua representatividade para o desenvolvimento do estudo e, com 

base nos dados apresentados e analisados no capítulo oito, são apresentadas respostas para as 

questões as quais esta dissertação se propõe a responder, visto que, de acordo com as 

informações descritas e análises realizadas, identificou-se, na organização pesquisada, a 

existência de um estruturado programa, denominado Gerenciamento de Desempenho, voltado 

à avaliação de pessoas, cujo método utilizado refere-se à avaliação por competências. 



106 
 

A companhia possui mais de 70.000 funcionários efetivos no Brasil e pratica, para 

avaliação destes, o processo de gerenciamento de desempenho, que ocorre anualmente e 

subsidia promoções aos funcionários mediante a identificação de alto desempenho, e auxilia 

também na identificação de necessidade de capacitação do funcionário avaliado. 

Por meio de entrevista aplicada a um dos gestores da área de recursos humanos da 

unidade administrativa em São Paulo e de questionário respondido por um profissional da 

área administrativa da sede da companhia, foi identificado como ocorrem os processos de 

definição e avaliação por competências, praticados pela organização. 

As competências analisadas no decorrer do desempenho dos funcionários na empresa 

são definidas pelo departamento de recursos humanos localizado na sede da organização - 

visto que esta é responsável pelas decisões estratégicas e políticas corporativas que 

impactarão todas as outras unidades; e foram revistas, pela última vez, em 2008. 

A companhia divide as competências em organizacionais e individuais e acredita que 

ambas estão alinhadas e que as individuais sustentam as organizacionais, visto que as 

competências da organização são um reflexo do desenvolvimento das competências 

individuais. 

Segundo as pesquisas realizadas, na visão da companhia, expressa pelo R1 “a 

competência é tudo aquilo que a empresa busca no empregado para conseguir alcançar os 

resultados almejados”. 

Nesta perspectiva, responde-se a um dos problemas propostos na presente pesquisa, 

pois é possível perceber que a organização avalia o desempenho dos seus funcionários 

baseada nas competências desejadas com o objetivo de alcançar resultados congruentes com 

as expectativas da empresa.  

Os pesquisadores Hipólito e Reis (2002) oferecem respaldo a essa expectativa da 

empresa, pois afirmam que o principal objetivo da avaliação de desempenho está 
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fundamentado na melhoria geral dos resultados obtidos pela organização por meio da 

produtividade e desempenho das pessoas. 

As oito competências organizacionais definidas pela empresa são: orientação para o 

mercado, gestão empresarial, inovação e tecnologia, gestão de pessoas, gestão da cadeia de 

suprimentos, gestão de processos, gestão de portfólio, responsabilidade social e ambiental. 

São cinco as competências individuais analisadas nos funcionários da empresa: 

trabalho em equipe, orientação para processos e resultados, foco no cliente, iniciativa, 

aprendizagem e compartilhamento do conhecimento.  

Existem também, quatro competências consideradas optativas. São elas: liderança de 

pessoas, atuação estratégica, criatividade e inovação, capacidade de decisão. Ou seja, o 

superior dialoga, no início do ano, com o empregado, sobre as cinco competências 

obrigatórias que serão avaliadas e “negocia” em comum acordo as competências opcionais 

que achar importante incluir na avaliação. Portanto, o funcionário tem ciência e aceita ser 

avaliado com base em determinadas competências estabelecidas entre ele e seu superior 

hierárquico. 

Para o nível gerencial todas as competências citadas são obrigatoriamente avaliadas e, 

além da avaliação por competências, também é aplicada a avaliação 360 graus, onde os 

gerentes são avaliados por seus pares, em relação às nove competências definidas.  

Neste sentido, foi possível denotar que o nível de exigência presente na avaliação 

praticada no quadro gerencial da empresa é consideravelmente maior em comparação a 

avaliação praticada nos demais cargos. Atribui-se este fato à abrangência de atuação presente 

nas responsabilidades gerenciais, onde percebe-se a necessidade, por exemplo, da prática de 

liderança e de tomada de decisões. 

A área de recursos gerenciais pertencente ao departamento de recursos humanos 

corporativo, localizado na sede da empresa, é responsável pelas avaliações gerenciais. 
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Ao ser contratado, o funcionário passa a ter ciência do funcionamento do 

gerenciamento de desempenho. O departamento de recursos humanos informa o novo 

colaborador a respeito de fatores como remuneração, procedimentos, regras da companhia e 

sobre o processo referente ao gerenciamento de desempenho, sua finalidade dentro da 

organização e sobre quais são as cinco competências obrigatoriamente avaliadas. A partir 

desse momento, o funcionário passa a ter, de modo explícito, acesso ao que a companhia 

espera do seu trabalho na organização. 

Identificou-se que, embora sejam as mesmas competências avaliadas em todos os 

funcionários da organização – com exceção das peculiaridades existentes no nível gerencial, 

existem quatro dimensões de exigências relacionados às competências avaliadas e são 

baseadas no cargo do funcionário. Por exemplo, para um cargo na hierarquia júnior a 

avaliação ocorre no nível A, onde existe a menor exigência e conforme o funcionário obtém 

ascensão na carreira profissional na organização é elevado o nível de exigência referente às 

competências avaliadas até chegar ao último nível de exigência (que refere-se à letra D), neste 

nível são avaliados os gerentes executivos da organização. 

Todas as competências avaliadas são comportamentais, ou seja, estão relacionadas as 

atitudes dos funcionários no desenvolvimento de suas atividades na organização. Portanto, as 

competências técnicas (conhecimentos e habilidades) não são avaliadas no gerenciamento de 

desempenho. A empresa tem intenção de implantar um processo que contemple também as 

competências técnicas. Entretanto, este é um projeto a ser concretizado em um longo prazo 

(dez anos, aproximadamente). 

Contudo, no momento, de acordo com o levantamento de dados desta pesquisa, a 

companhia não percebe impactos negativos gerados pela ausência da avaliação das 

competências técnicas por dois motivos: 
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O primeiro deles é que a organização acredita proporcionar adequado treinamento aos 

seus funcionários e por meio deste as competências técnicas são desenvolvidas e, desta forma, 

não haveria o risco de problemas relacionados a falta de determinado conhecimento no 

desenvolvimento das atividades profissionais realizadas por seus funcionários. 

O segundo motivo é que, por ser tratar de uma organização onde o ingresso do 

funcionário ocorre apenas após a aprovação em concurso público, significativamente exigente 

e concorrido, o profissional que é aprovado e contratado pela companhia já detém excelentes 

conhecimentos e habilidades. Desta forma, a avaliação das competências técnicas ocorre no 

momento do processo de seleção face às características do concurso público.  

O programa de gerenciamento de desempenho é coordenado pela área de recursos 

humanos que acompanha e orienta todo o processo. Em cada gerência, o gerente imediato é o 

responsável pela avaliação dos funcionários.  

O processo se desenvolve em quatro trimestres e é composto pelas seguintes fases:   

Planejamento: neste momento as competências são “negociadas” entre o funcionário e 

seu superior. 

Acompanhamento: nesta fase o superior acompanha o desenvolvimento das 

competências no desempenho do funcionário e lhe dá um retorno trimestral a respeito. 

Avaliação: onde é realizada a avaliação final pelo superior, ou seja, quando ocorre sua 

consolidação. 

Após a finalização do processo o departamento de recursos humanos recebe (via 

sistema) as avaliações realizadas e com bases nestas, elabora relatórios, verifica as 

competências avaliadas, os pontos melhorados e os que precisam ser desenvolvidos em cada 

área. 

Identificou-se, também, que é provável que as relações interpessoais afetem o 

processo de avaliação. Neste sentido, acredita-se ser importante que todos os funcionários 
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desenvolvam um relacionamento amigável, principalmente no que refere-se ao 

relacionamento entre chefia e funcionário. 

Entre as consequências geradas pelo gerenciamento de desempenho pode-se citar: 

promoções, mudança de área, aumento salarial e identificação de necessidade de treinamento 

e desenvolvimento profissional. Portanto, o GD subsidia diversos processos inclusive 

relacionados à capacitação e ao reconhecimento dos funcionários na organização. 

Entende-se que a prática deste tipo de avaliação deve-se ao fato da empresa não 

visualizar na mesma, aspectos negativos, ao contrário, percebe que os funcionários da 

organização têm uma imagem muito positiva desse processo de avaliação e almejam 

desenvolver-se cada vez mais, superando suas competências e este cenário é muito 

interessante para o alcance dos objetivos da organização. 

Neste sentido, encontra-se resposta positiva ao problema de pesquisa proposto acerca 

da existência de impacto relacionado ao alcance de resultados superiores e maior 

competitividade à medida que os funcionários da organização desenvolvem e aplicam na 

prática de suas atividades profissionais, competências individuais consideradas essenciais 

para o bom andamento dos negócios organizacionais. 

Para encerrar as considerações ressalta-se que o foco do presente trabalho referiu-se à 

gestão da empresa, ou seja, identificar por meio de informações publicadas pela organização e 

também por meio de informações coletadas nos instrumentos aplicados aos profissionais, 

como ocorre o processo de definição e avaliação de competências na organização objeto de 

estudo. Portanto, sugere-se para pesquisas futuras que o foco seja direcionado aos 

colaboradores avaliados, para que desta forma, seja identificada, diretamente, a percepção que 

os mesmos possuem em relação ao processo de avaliação praticado. 
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ANEXO 1 – Instrumento de Questionário e de Entrevista 
 

  

        Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduação em Administração 

Instrumento para entrevista com a área responsável pelo planejamento e análise 

da avaliação de desempenho por competências da unidade de gestão de pessoas. 

 

Por favor, preencha os dados abaixo, com o máximo de informações que possa 

oferecer a esta pesquisa. 

Nome: 

Cargo: 

Área: 

Atividades desenvolvidas: 

Tempo de serviço na empresa: 

Questões 

1. Como são definidas as competências que serão avaliadas nos colaboradores da 

Petrobrás?  

2. Quem são os responsáveis pelas alterações / mudanças nas políticas e 

procedimentos de avaliação? 

Quais são as competências que serão avaliadas nos colaboradores e por que a escolha 

destas competências, especificamente? 

3. Os colaboradores tem ciência destas competências? Em caso afirmativo, como? 

4. As competências avaliadas estão totalmente alinhadas às competências da 

organização? Como esse alinhamento acontece? 

5. Quem são as pessoas responsáveis pelo processo de avaliação e como você 

participa desse processo? 

6. Os colaboradores recebem retorno sobre a avaliação? Como isso acontece? 

7. As relações interpessoais afetam o processo de avaliação? Como? 

8. Quais impactos são gerados pela avaliação de competências? (promoções, 

mudanças de área, alcance de metas, salário, capacitação profissional, demissão, etc.) 

9. Com a implantação desse programa, quais foram os principais benefícios obtidos 

pela Petrobrás? 

10. Com a implantação desse programa, quais foram os principais benefícios obtidos 

pela companhia? 

11. Você gostaria de fazer algum comentário adicional sobre o processo de avaliação 

de competências na sua empresa? 
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ANEXO 2 – Respostas da Entrevista -  R1 
 
 

a) Descrição das qualificações da profissional pesquisada (R1) 

Formação Acadêmica: graduação em administração de empresas, especialista em finanças 

de empresas, e em gestão de recursos humanos. Atua profissionalmente na Empresa há cinco 

anos, como administrador pleno.  

 

b) Dados da empresa e da unidade pesquisada  

R1: Em linhas gerais a Companhia tem em torno de 70 mil empregados diretos no Brasil. Existem 

várias diretorias, entre elas a diretoria de serviços, onde atuam 500 funcionários diretos. Existem 

ainda outras quatro regionais dentro da área de serviços compartilhados. Somos da área de serviços 

compartilhados e prestamos serviços para as outras áreas de produção, de abastecimento, exploração 

e produção, financeiro, engenharia e dentro dos serviços compartilhados existem regionais, regional 

que cuida do Norte e Nordeste, regional que cuida do Sudeste da bacia de campos que é um pólo que 

cuida da extração de petróleo e esta que é a regional São Paulo Sul, na qual cuido da gestão de 

competências. Todos os funcionários diretos são avaliados por competências. 

Neste prédio estão as áreas administrativas: área de serviços compartilhados, a de abastecimento, 

Tecnologia da Informação (TI), telecomunicações, engenharia e segurança Meio Ambiente e Saúde 

(SMS). As outras unidades são operacionais. 

  

c) A visão da empresa com relação às competências 

R1: A empresa aborda as competências por meio do CHA (conhecimentos, habilidades e atitudes). 

Por exemplo, se a empresa procura no empregado a competência de trabalho em equipe, então 

analisa os três itens baseados nesta competência, ou seja, os conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessários para o desenvolvimento desta competência. 

 

d) Competências Organizacionais e competências individuais 

R1: A competência é tudo aquilo que a empresa busca no empregado para conseguir alcançar os 

resultados almejados. A empresa divide as competências em: organizacionais e individuais. As 

competências organizacionais são: orientação para mercado, gestão empresarial, inovação e 

tecnologia, gestão de pessoas, gestão da cadeia de suprimentos, gestão de processos, gestão de 

portfólio, responsabilidade social e ambiental. E as competências dos colaboradores estão alinhadas 

a estas competências, visto que a empresa possui um modelo onde as competências individuais 

sustentam as organizacionais. 
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e) Responsabilidade pelas decisões estratégicas e competências a serem avaliadas 

R1: As competências a serem analisadas nos colaboradores são definidas pelo departamento de 

Recursos Humanos localizado na sede da empresa (Rio de Janeiro) e foram revistas pela última vez 

em 2008. A sede é responsável pelas decisões estratégicas e políticas corporativas que impactarão 

todas as outras unidades. Para que estas decisões aconteçam é comum receber, analisar e se for 

viável considerar sugestões de alterações encaminhadas pelas demais unidades. Estamos localizados 

na regional sul (São Paulo/Sul) e participamos, de reuniões especificas com representantes das outras 

regionais para falar sobre os processos de recursos humanos.  

 

f) Níveis de exigência referentes às competências avaliadas 

R1: Quando um empregado ingressa na empresa é geralmente no nível júnior, (administrador júnior, 

técnico de operações júnior, etc.) e para cada nível hierárquico existe um nível de exigência 

relacionado às competências. Por exemplo, para um cargo na hierarquia júnior a avaliação ocorre 

no nível A, pois é o mais leve, o menos exigido, por exemplo, na competência de trabalho em equipe 

(que é uma das competências exigidas). Deve atuar realizando algumas intervenções na equipe 

compartilhando experiências, então todos os níveis hierárquicos júnior, independente do cargo, serão 

avaliados no A. E conforme o empregado obtém ascensão na carreira profissional, a exigência 

referente às competências aumenta, ou seja, sobe para nível, B, C, e por último D que refere-se ao 

cargo de gerente executivo e é o nível mais exigido em termos de avaliação das competências. 

 

g) Competências obrigatórias e competências específicas 

R1: Embora o nível de complexidade seja diferente para cada nível hierárquico, cinco competências 

são obrigatoriamente avaliadas em todos os colaboradores. São elas: Trabalho em Equipe, 

Orientação para Processos e Resultados, Foco no Cliente, Iniciativa, Aprendizagem e 

Compartilhamento do Conhecimento. 

Existem também, quatro competências específicas que são voltadas ao corpo gerencial: Liderança de 

Pessoas, Atuação Estratégica, Criatividade e Inovação, Capacidade de Decisão. Essas competências 

são consideradas optativas aos demais colaboradores que não fazem parte do nível gerencial.  

(Portanto, no nível gerencial são avaliadas nove competências). 

 

h) Processo de comunicação – empresa e funcionário recém contratado 

R1: Assim que o funcionário é contratado, passa a ter por meio de orientações realizadas pela equipe 

de Recursos Humanos, diversas informações referentes a segurança do meio ambiente e saúde, pois 

trata-se de uma empresa que gera impactos diretos no meio ambiente e nas comunidades onde atua. 

Nesta unidade sou responsável por esta parte, cuido da área de gestão por competências e da equipe 

do RH, composta por mais sete pessoas. 
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O colaborador passa a ter ciência de fatores como remuneração, procedimentos de viagens (se for o 

caso), regras da companhia e sobre o gerenciamento do desempenho, ou seja, o que é esperado do 

novo funcionário, como serão avaliados, para que serve o Gerenciamento de Desempenho (GD), 

quais são as cinco competências obrigatórias, etc. Claro que surgirão dúvidas no decorrer do 

trabalho, mas já ficam sabendo o que será exigido deles. E como auxilio no esclarecimento de 

dúvidas, a empresa disponibiliza na intranet um manual que explica detalhadamente o que significa 

cada competência, dessa forma, o funcionário pode consultar e dirimir suas dúvidas.  

 

i) Processo de comunicação – gerência e avaliado 

R1: O superior conversa, (no início do ano – pois o ciclo do Gerenciamente de Desempenho - GD é 

anual) com o empregado, sobre as cinco competências obrigatórias que serão avaliadas e negocia 

com o funcionário as competências opcionais que achar importante avaliar também. Portanto, o 

funcionário tem ciência e aceita ser avaliado em determinadas competências previamente 

estabelecidas entre ele e seu superior hierárquico. Em março, aproximadamente, termina-se a fase de 

planejamento. Durante o ano o funcionário deverá demonstrar as competências anteriormente 

definidas, sendo avaliado e acompanhado por seu superior que, por sua vez, lhe dará um feedback a 

cada trimestre. De dezembro a fevereiro, o supervisor finaliza a avaliação e caso o funcionário tenha 

demonstrado as competências durante o período, seu superior o avaliará em cada competência, com 

aplicação integral, isto é, 100% (que é o que a empresa espera que aconteça). 

 

R1: Com relação às cinco competências obrigatórias avaliadas nos funcionários, o RH acredita que, 

devido ao trabalho de conscientização, realizado desde o ingresso do funcionário na organização, 

cada funcionário, independentemente do tempo de contratação, tem em mente, de uma forma muito 

consistente, cada competência que dele serão exigidas.  

 

j) Escopo da avaliação de desempenho  

R1: Todos os funcionários são avaliados pelo processo de avaliação por competências (gerado pelo 

gerenciamento de desempenho), ou seja, o gerente executivo avalia o gerente geral, que, por sua vez, 

avalia o gerente de primeira linha, que avalia os líderes dos setores, que por fim, avaliam suas 

equipes. Ou seja, a avaliação ocorre em todos os níveis: médio, gerência, operacional, etc. 

 

k) Fases do ciclo de gerencialmente de desempenho 

R1: O ciclo de GD (gerenciamento de desempenho) é composto pelas seguintes fases: planejamento 

(quando as competências são negociadas entre o funcionário e seu superior), acompanhamento (onde 

o superior acompanha o desenvolvimento das competências no funcionário e lhe dá um retorno 

trimestral a respeito, dizendo que o funcionário está se desenvolvendo bem, ou se for o caso, que 
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precisa de determinado treinamento) e avaliação (onde é realizada a avaliação final pelo superior). O 

ciclo se desenvolve em quatro trimestres. 

 

l) acompanhamento 

R1: Com relação à fase de acompanhamento, a mesma é realizada no dia a dia (entre superior e 

subordinado) existe um indicador no sistema onde o líder registra, trimestralmente, que está fazendo 

o acompanhamento das competências do(s) funcionário(s), este indicador serve apenas para controle 

do líder, pois, embora o ciclo se desenvolva em quatro trimestres, é apenas no último que a 

consolidação da avaliação é realizada. E para o RH, o mais importante é ter o resultado das 

avaliações realizadas, ou seja, após a consolidação da avaliação anual. 

 

m) Feedback entre líder e subordinado 

R1:  Para diminuir a subjetividade da avaliação o superior direto pode dar exemplos que sustentarão 

sua avaliação a respeito do desenvolvimento do profissional, dizer como o funcionário atuou em 

determinado projeto ou como lidou com a equipe, por exemplo. Dessa forma, acredita-se  que os fatos 

colocados nos exemplos demonstrarão com maior clareza a performance do funcionário avaliado. 

Provavelmente o relacionamento existente entre o funcionário avaliado e seu superior influencie na 

avaliação, entretanto os esforços da empresa são sempre no sentido de diminuir a subjetividade na 

avaliação, tornando assim o processo mais objetivo possível. E se por algum motivo, o funcionário 

não estiver recebendo o feedback, pode perguntar diretamente ao gerente que o avalia, questionar 

como está sendo seu desenvolvimento, etc. Pois a empresa incentiva o trabalho em equipe.  

 

n) Aceitação da avaliação pelos funcionários 

R1: Os funcionários aceitam bem essa avaliação, e quando surgem dúvidas esclarecem com o gerente 

ou conosco (RH). Como forma de sensibilização a respeito da importância do processo, 

freqüentemente enviamos e-mails falando a respeito do Gerenciamento de Desempenho, sua 

importância na vida do profissional. Essas práticas fazem com que o processo seja bem valorizado 

pelos colaboradores da empresa e quando surgem críticas, estas geralmente são relacionadas a 

algum problema do sistema (SAP), como por exemplo, quando há alguma falha no sistema ou 

lentidão, mas não com relação ao processo em si.  

 

o) Necessidade de aperfeiçoamento da(s) competência(s) 

R1: Caso, após o processo de planejamento e acompanhamento, o funcionário não consiga 

demonstrar determinada competência em sua atuação no trabalho, seu superior avaliará na escala 

que a competência não foi percebida. Para estes casos, o gerente pode solicitar que o funcionário 

realize um treinamento local, ou um treinamento na universidade corporativa da empresa – que é o 
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que geralmente acontece - visto que ela contempla um programa voltado especificamente ao 

desenvolvimento de competências individuais, sendo um módulo para cada competência. E os 

resultados desse programa têm sido percebidos pela empresa e considerados muito bons. 

 

p) Universidade corporativa 

R1: A universidade corporativa encontra-se no Rio de Janeiro, onde existe um prédio apenas para 

esta finalidade e possui uma escola que cuida de exploração e abastecimento e outra que cuida de 

gestão de negócios, esta desenvolve o treinamento voltado às competências que dura dois dias com 

carga horária de 16 horas. Os treinamentos são ministrados por profissionais da própria empresa, 

por profissionais contratados para esta finalidade ou ainda por consultorias ou faculdades, como por 

exemplo, a Fundação Cabral e a Faculdade Getúlio Vargas. 

 

q) Consequências do gerenciamento de desempenho (avaliação por competências) para 

os colaboradores 

R1: As consequências do GD (gerenciamento de desempenho) são refletidas em vários processos da 

companhia, tanto no processo de reconhecimento e recompensa (por exemplo: promoção) quanto na 

visualização da necessidade de desenvolvimento. Ou seja, com base no GD do funcionário o gerente 

pode identificar a necessidade de solicitar ao funcionário que curse uma pós-graduação para 

aperfeiçoar determinados conhecimentos requeridos no trabalho.  

 

r) Consequências do gerenciamento de desempenho (avaliação por competências) para a 

empresa 

R1: As avaliações realizadas (após a finalização do ciclo do processo) dá condições ao RH de fazer 

um controle, um acompanhamento, tirar relatórios, fazer algumas medições, e com base nisso, 

podemos verificar os pontos que melhoraram e os que precisam ser desenvolvidos em cada área e 

passar essas informações a gerência que, por sua vez, transmitirá a sua equipe de trabalho. Portanto, 

é um processo estruturado. Além disso, é um processo sistematizado, inclusive, a matriz (no Rio de 

Janeiro) tem o mesmo acesso que o pessoal de São Paulo; ou seja conseguem visualizar on line o 

processo (a empresa utiliza o sistema SAP). 

 

s) Competências técnicas e competências comportamentais 

R1: Todas as competências avaliadas são comportamentais, ou seja, referem-se às atitudes dos 

colaboradores no trabalho. A empresa tem intenção de implantar um processo que contemple também 

a avaliação das competências técnicas, avaliando por exemplo, as atividades desenvolvidas por cada 

colaborador e alinhar as competências técnicas que seriam necessárias para o desenvolvimento de 

determinada atividade. Este projeto refere-se a um período de longo prazo para sua concretização 
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(em torno de dez anos). Entretanto, no momento não percebe-se, na empresa, impactos negativos 

gerados pela ausência deste aspecto na avaliação, pois entende-se que os colaboradores são 

devidamente treinados tecnicamente, para que não haja problemas relacionados a falta de 

determinado conhecimento, por exemplo. 

 

t) Aspectos negativos e positivos da avaliação por competências na visão da empresa 

R1: O departamento de Recursos Humanos da empresa não identifica aspectos negativos na avaliação 

por competências, pois o gerenciamento de desempenho (GD), sendo realizado adequadamente pelo 

gerente, só demonstra aspectos positivos. Existiriam aspectos negativos apenas se o gerenciamento 

não fosse feito, porém isso não ocorre. Com relação aos pontos positivos, podem ser ressaltados: os 

funcionários da empresa têm uma ótima imagem desse processo de avaliação; propicia o crescimento 

do empregado, pois o mesmo sempre quer se desenvolver mais e superar suas competências; auxilia 

nos demais processos da empresa, como por exemplo: capacitação, promoção e, consequentemente, 

auxilia no alcance dos objetivos estratégicos da organização. Acreditamos que tanto a organização 

quanto os colaboradores estão satisfeitos com esta forma de avaliação, pois percebemos que a prática 

deste tipo de avaliação proporciona mais qualidade ao processo de avaliação, antes de sua 

implementação não havia muito foco ou estrutura padronizada, porém, agora todos sabem bem como 

funciona o processo, e os superiores têm condições de avaliar melhor, o corpo gerencial está melhor 

preparado e os empregados também, eles discutem produtivamente o tema, realizamos encontros nas 

áreas para discutir a gestão de competência, portanto é algo muito freqüente na vida do empregado 

nesta organização.  

 

u) Avaliações no nível gerencial 

R1: A avaliação por competências é o único tipo de avaliação praticado na empresa, porém no caso 

da gerência a forma de avaliar as mesmas competências é dupla, pois os cargos gerenciais são 

avaliados também pela avaliação 360 graus. Este sistema de avaliação também é informatizado e 

ocorre por meio de avaliações entre funcionários. Por exemplo, o gerente de determinada área, que 

atua como cliente interno de outra área avalia competências do gerente desta área “prestadora de 

serviços”. Percebemos que os resultados desta avaliação são aderentes aos da avaliação por 

competências. E o departamento que cuida das avaliações gerenciais refere-se ao RH corporativo, 

situado na sede da empresa no Rio de Janeiro, onde existe uma área chamada recursos gerenciais; 

que cuida da formação, desenvolvimento e avaliação das gerências. 
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ANEXO 3 – Respostas do Questionário -  R2 
 

a) Descrição das qualificações do profissional pesquisado (R2): 

R2: Formado em Administração de Empresas, atua na área administrativa da sede da Organização 

desde sua contratação há N22 anos. 

 

b) Responsabilidade pelas decisões estratégicas e competências a serem avaliadas 

R2: As competências que serão avaliadas nos colaboradores da Companhia são definidas por 

ocasião da criação e/ou modificação das normas de promoção e avanço de nível. Estas normas devem 

ser elaboradas pela Gerência de Recursos Humanos e aprovadas pela Diretoria Executiva.  

 

c) Descrição do processo 

R2: Em linhas gerais o processo é feito da seguinte forma: 

a) O processo se inicia com uma proposta feita pela Gerência de Recursos Humanos (GRH), que é 

uma gerência executiva, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Companhia; 

b) São constituídos grupos de trabalho com representantes de outras gerências executivas, devendo 

ser destacado o trabalho da gerência de planejamento (GPL), que, neste processo, tenta alinhar o 

sistema de promoção e avanço de nível com os objetivos operacionais e estratégicos da organização.  

c) Uma vez materializado o processo anterior, a GRH elabora uma minuta de documento interno, que 

contem, dentre outros, uma síntese do assunto, os objetivos, o histórico e uma proposição. 

d) A GRH encaminha a minuta para o Gabinete de Contato, no caso o da Presidência (PRD). A partir 

daí a minuta se torna oficial e todos os gabinetes (presidência e diretorias) irão tomar conhecimento 

das proposições e iniciarão um processo de lapidação do documento, a fim que o mesmo não 

contenha qualquer irregularidade, bem como irão verificar o impacto das proposições nas suas 

respectivas áreas, alertando os seus Diretores.  

e) Caso sejam necessários ajustes, o Gabinete da presidência devolve o documento interno para o 

Gerente de Recursos Humanos que fará os ajustes necessários. 

f) Finalizados os ajustes o documento interno é encaminhado ao gabinete da presidência e o processo 

se reinicia, até que o documento interno seja considerado apto para a reunião de diretoria. 

g) O documento interno segue para reunião agora na condição de Pauta e será aprovado ou não pela 

Diretoria Executiva. A regra é a aprovação pois caso a matéria não seja de interesse da diretoria a 

mesma é barrada nas fases anteriores. 

Após eventuais ajustes o documento interno, é encaminhado para Reunião de diretoria. Neste 

momento, o conteúdo do documento interno (normas de promoção e avanço de nível) é apresentado e 
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aprovado pela Diretoria Executiva na “Reunião DE” (Reunião da Diretoria Executiva). Isto significa 

que tais competências são aprovadas pela Diretoria Executiva. 

h) Uma vez aprovada ocorre a divulgação interna, na seguinte ordem: Comunicado, registro no 

Sistema de Padrões, informe gerencial e BR informa. Este último, para toda a força de trabalho da 

empresa. 

 

d) Responsabilidade pelas alterações nas políticas e procedimentos de avaliação dos 

funcionários. 

R2: A Diretoria Executiva é responsável pelas alterações / mudanças nas políticas e procedimentos 

de avaliação. Cabe a gerência de Recursos Humanos (GRH) elaborar e encaminhar pauta para ser 

analisada e aprovada (ou não) pela Diretoria Executiva. (estabelecida na sede da empresa no Rio de 

Janeiro). 

 

e) Definições referentes aos funcionários, com base no tipo de contrato. 

R2: Temos os empregados, os contratados e estagiários. Cada qual tem tratamento diferenciado. Os 

funcionários avaliados referem-se aos empregados que foram contratados após aprovação em 

concurso público. Um empregado é chamado de “Crachá Verde”. 

Os contratados não são funcionários da Companhia. São empregados que foram contratados por 

empresas prestadoras de serviços de mão de obra. Uma empresa apenas fornece estes serviços após 

vencer um processo de licitação. Geralmente estes contratos são de 12 meses, renováveis por mais 12 

meses. Um contratado é chamado de “Crachá Marrom” 

Temos os estagiários que também são contratados após um longo e concorrido processo seletivo. Um 

estagiário é chamado de “Crachá Amarelo”. 

 

f) As competências avaliadas nos colaboradores e o motivo desta escolha 

especificamente. 

R2: As competências avaliadas, independente da área, são as seguintes: Aprendizagem e 

compartilhamento do conhecimento, foco no cliente, iniciativa, orientação para resultados e trabalho 

em equipe. Cada uma dessas competências apresenta cinco níveis. Em conjunto com o gerente é 

definido para o funcionário avaliado qual o nível esperado de cada competência. O principal motivo 

que levou a escolha destas variáveis refere-se ao alinhamento com os objetivos estratégicos e 

operacionais da organização. 
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g) Processo de comunicação referente às competências avaliadas 

R2: Os funcionários avaliados (crachá verde) têm ciência das competências que são avaliadas por 

meio de algumas formas: A primeira, consultando as normas no sistema de padrões; a segunda, por 

ocasião da elaboração do plano de trabalho do funcionário; a terceira na avaliação intermediária 

(acompanhamento); e, finalmente, na avaliação final. Este processo tem um período anual. Em todas 

as avaliações o gerente deve promover uma reunião com sua equipe (explicando as generalidades da 

avaliação) e um encontro individual onde sua avaliação é explicada ao empregado. 

 

h) Avaliação das competências técnicas 

R2: Grande parte da avaliação referente as competências técnicas é realizada no momento do 

processo seletivo, visto que o mesmo é composto de várias etapas, tais como: prova de conhecimentos 

gerais, prova de aptidão física (dependendo do cargo), exame médico, avaliação psicológica e 

psiquiátrica. Uma vez aprovado, é realizada uma análise curricular onde fatores como experiência e 

habilidades são considerados ao inserir o novo funcionário no quadro de efetivos na companhia. 

 

i) Alinhamento das competências individuais e organizacionais 

R2: As competências avaliadas estão totalmente alinhadas às competências da organização, pois 

devem estar adequadas aos objetivos operacionais e estratégicos da Companhia.  

 

j) Responsabilidade pelo processo de avaliação de desempenho 

R2: O processo de avaliação é coordenado pela área de recursos humanos que não apenas orienta o 

processo mas, também, fornece os meios, que consistem em sistemas informatizados de avaliação. Em 

cada gerência, o Gerente imediato é o responsável pela avaliação dos funcionários. 

 

k) A influência das relações interpessoais no processo de avaliação 

R2: As relações interpessoais afetam o processo de avaliação. Portanto, é importante ter um 

relacionamento amigável com todos. 

 

l) Impactos gerados pela avaliação de competências 

R2: a) Promoções tanto de nível técnico, quanto de nível superior, a avaliação de competências é 

fundamental. Mas não é a única forma de promoção. Também é possível o avanço de nível e 

promoção na carreira por antiguidade. 

b) Mudanças de área: a mudança de área é exceção na empresa, pois não é desejada, nem estimulada 

e depende muito do relacionamento do indivíduo com os vários gerentes. Afinal, a mudança de área 

depende da anuência do Gerente de Origem e o Gerente de Destino. 
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A maior parte das mudanças ocorre por dois motivos:  

i) reestruturação das gerências 

ii) insistência do empregado. 

Não há um sistema formalizado para transferência de áreas na organização. A única regra é que 

ninguém poderá ser transferido de município em prazo inferior a dois anos. 

c) Alcance de metas: O alcance de metas é fundamental para uma boa avaliação. Um gerente tem que 

justificar as promoções realizadas e, o alcance de metas tem um peso significativo no processo de 

avaliação. 

d) Salário: Todos tem preocupação em desenvolver as competência exigidas e atingir as metas 

propostas para obter uma promoção de cargo. 

e) Capacitação profissional: Nenhum funcionário vai ganhar mais por ter realizado qualquer tipo de 

curso. Todavia, o investimento realizado em cursos custeados pelo funcionário conta pontos no 

processo de promoção. Ou seja, o sistema atual estimula a capacitação por conta do funcionário. 

Cursos custeados pela empresa não somam pontos. 

f) Demissão: Os funcionários não são demitidos por não terem atingido as metas propostas. Todavia 

são penalizados por terem promoções apenas por tempo de serviço. 

 

m) Mudanças de área 

R2: Por se tratar de uma empresa estatal, o processo de contratação é moroso. Assim, o 

preenchimento de uma vaga pode demorar mais de um ano. Portanto, quando o gerente autoriza uma 

transferência de empregado, o mesmo terá que aguardar em torno de 18 meses para que outro 

funcionário venha a ocupar a vaga.  

 

n) Promoções e competitividade 

R2: Considerando que as promoções são limitadas a competitividade é elevada. Assim, a 

preocupação não é atingir as metas é ser melhor do que seus pares. Isto não é tarefa fácil 

considerando que apenas funcionários acima da média são contratados. É mais fácil entrar em 

medicina da USP, ou no programa de Doutorado da FGV do que ser aprovado em um concurso 

público desta companhia. Ou seja, você tem que competir com pessoas qualificadas e com espírito 

competitivo.  

 

 


