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RESUMO 

 

 

O objetivo central deste trabalho foi identificar a importância da avaliação de 
desempenho com base em competências para o desenvolvimento organizacional em 
duas empresas que estão entre as melhores para trabalhar segundo a consultoria 
Great Place To Work (GPTW) do segmento imobiliário e localizadas em 
Fortaleza/CE. Os objetivos específicos desta pesquisa foram ancorados na percepção 
dos gestores destas empresas acerca da importância da avaliação de desempenho por 
competências no âmbito da cultura, mudança e desenvolvimento sistemático de 
acordo com a teoria do desenvolvimento organizacional. Esse estudo trouxe como 
pressupostos alterações na cultura organizacional, mudanças planejadas e o 
desenvolvimento sistemático das organizações proporcionadas pela avaliação de 
desempenho por competências. O referencial teórico desta pesquisa abordou as 
temáticas: gestão do desempenho humano nas organizações; erros na avaliação do 
desempenho; gestão do desempenho por competências; teoria do desenvolvimento 
organizacional; cultura organizacional; mudança planejada e desenvolvimento. A 
verificação das informações deu-se por meio da análise do conteúdo e a identificação 
das melhores empresas para trabalhar do GPTW (2012) foi realizada através da 
análise documental. Os dados foram coletados por meio de entrevista individual e 
estruturada aplicada nos gestores destas empresas. Os resultados desta pesquisa 
apontaram que a avaliação de desempenho por competências trouxe alterações na 
cultura, trouxe mudanças e foi importante para o desenvolvimento sistemático das 
empresas pesquisadas. 
 

Palavras-chave: Gestão do Desempenho por Competências. Desenvolvimento 
Organizacional. Avaliação do desempenho. 

 



ABSTRACT 

 

 

The central objective of this study was to identify the importance of performance 
evaluation based on competencies for organizational development in two companies 
that are among the best to work according to consulting firm Great Place to Work 
(GPTW) the real estate segment and located in Fortaleza/Ce. The specific objectives 
of this research were anchored in the perception of the managers of these companies 
about the importance of performance evaluation for competence in culture change 
and systematic development according to the theory of organizational development. 
This study made assumptions as changes in organizational culture, changes planned 
and systematic development of the organizations provided for assessing performance 
skills. The theoretical framework of this study addressed the following themes: 
managing human performance in organizations; errors in assessing performance; 
performance management competency; theory of organizational development; 
organizational culture; planned change and development. A multiple case study 
whose analysis of the information given by means of content analysis and identify 
the best companies to work the GPTW (2012 ) was conducted was conducted through 
documentary analysis. Data were collected through individual and structured 
interviews with the managers of these companies. The results of this research show 
that the performance evaluation skills brought by changes in culture brought changes 
and was important for the systematic development of the companies surveyed. 
 

Keywords: Performance Management Skills. Organizational Development. 
Performance evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente é um discurso coletivo dizer que o principal diferencial das 

organizações está no fator humano. A busca constante por parte das empresas de 

vantagens competitivas que as diferencie de seus concorrentes e a “comoditização” 

de produtos e serviços criou este consenso de que o diferencial está nas pessoas que 

compõem as organizações com seus conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Nesse contexto de transição da era industrial caracterizada pelo 

mecanicismo e pelo raciocínio lógico para um novo contexto marcado pela busca de 

novas possibilidades remete a necessidade de aperfeiçoamento das habilidades já 

existentes e, principalmente, do desenvolvimento de novas habilidades, novos 

conhecimentos e de atitudes, ou seja, de competências. 

O atual cenário empresarial requer a busca por mecanismos que possam 

subsidiar a eficácia organizacional e a maximização de resultados. Por isso, tem-se 

buscado, cada vez mais, processos integrados com a estratégia. 

A mudança planejada é um meio que as organizações utilizam para lidar 

com as necessidades de agilidade e eficiência dos processos de trabalho. Além disto, 

o momento atual tem exigido também o uso adequado de competências por pessoas 

motivadas e envolvidas com as estratégias das organizações. 

A gestão do desempenho possibilita o conhecimento das diferentes forças 

responsáveis que podem subsidiar a gestão do fator humano como mediador 

necessário da mudança organizacional em um cenário de competitividade; de forma a 

permitir não só o alcance dos objetivos organizacionais, mas, sobretudo, estabelecer 

um ambiente de colaboração entre as pessoas e assim obter resultados eficazes para a 

empresa (HANASHIRO et al., 2008). 

Para Ivancevich (2008), a gestão do desempenho deve integrar um 

conjunto de ações para alinhar as expectativas das pessoas em relação à empresa e o 

atendimento das necessidades da empresa por meio do desempenho das pessoas. 

Deste ponto de vista, gerenciar a avaliação de desempenho significa valorizar o 

potencial humano que está disponível para atuar na empresa, levando em 

consideração suas competências, condições de realização e suas motivações. 

Dessa forma, a gestão do desempenho com base em competências pode 

trazer como resultado o alinhamento das expectativas das pessoas às necessidades da 
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empresa, reconhecendo que a empresa pode ganhar vantagem competitiva quando 

considera as diferenças individuais, os talentos e as potencialidades de cada um, além 

de valorizar o comprometimento das pessoas com o negócio da empresa. Como 

consequência, possibilita o desenvolvimento organizacional, uma vez que este se 

ancora na perspectiva de que o sistema humano é o mediador necessário das 

mudanças organizacionais. 

O Desenvolvimento Organizacional (DO) tem várias definições, porém em 

todas há, explícita ou implicitamente, a ideia de mudança organizacional planejada e 

a da concepção dessa mudança como processo, isto é, como algo contínuo no tempo. 

Embora o DO pretenda desenvolver a mudança planejada da organização como um 

todo, sua atuação se faz por meio do sistema humano (OLIVEIRA, 1979). 

Foguel e Souza (1989) definem o DO como um tipo específico de 

abordagem para a mudança organizacional cujos esforços objetivam capacitar a 

organização para se autorrenovar. 

Para Oliveira (1979, p.3): 

 

O DO coloca como pedra de toque o comportamento do sistema humano da 
organização para propiciar as mudanças, mesmo que estas incidam, 
especificamente e num dado momento, sobre componentes técnicos, 
estruturais, materiais ou de outra espécie da organização.   

 

Essas características levam a visualização do DO como um enfoque 

administrativo orientado para a cultura, mudança e desenvolvimento das 

organizações. Por essa razão, os objetivos específicos desta pesquisa estão 

relacionados a essas três variáveis. 

Esta pesquisa traz um estudo sobre a importância da gestão do 

desempenho com foco em competência para o desenvolvimento organizacional das 

empresas do segmento imobiliário premiadas no Great Place to Work (GPTW) em 

2012. A escolha deste setor deve-se ao fato dele estar em franco crescimento em 

razão de algumas transformações políticas e sociais que fortaleceram a economia e 

contribuíram para o aumento da renda média do brasileiro. Tais mudanças aliadas ao 

déficit habitacional no país se configuraram em uma excelente oportunidade de 

crescimento. 

Os pressupostos dessa pesquisa são: a avaliação por desempenho com base 

em competências é um processo adotado pelas melhores empresas para trabalhar do 
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setor imobiliário do ano de 2012, segundo o Great Place to Work (GPTW, 2012), por 

promover o desenvolvimento organizacional; os gestores das empresas que estão 

entre as melhores para trabalhar no setor imobiliário do ano de 2012 percebem que a 

avaliação de desempenho com foco em competências impacta no desenvolvimento 

organizacional por promover alterações na cultura organizacional, mudanças 

planejadas e o desenvolvimento sistemático das organizações. 

Estabeleceu-se como problema da presente pesquisa: Como a gestão de 

desempenho com foco em competências está impactando no desenvolvimento 

organizacional? 

Para responder ao problema formulado, objetivou-se em termos gerais 

investigar o impacto da gestão de desempenho com foco em competências no 

desenvolvimento organizacional. E em termos específicos: analisar, segundo a 

percepção dos gestores de empresas do setor imobiliário em Fortaleza/CE, premiadas 

do Great Place to Work do ano de 2012, a importância do modelo de avaliação de 

desempenho por competências no enfoque da cultura na abordagem do 

desenvolvimento organizacional; no enfoque da mudança na abordagem do 

desenvolvimento organizacional; e no enfoque do desenvolvimento na abordagem do 

desenvolvimento organizacional. 

A investigação foi realizada por meio da pesquisa qualitativa composta 

por cinco perguntas, no qual os dados foram coletados através de análise documental 

e de entrevistas aplicadas com os gestores dos níveis hierárquicos de gerência e 

coordenação, contratados das empresas que estão entre as melhores para trabalhar 

segundo o GPTW (2012). Os dados foram analisados por meio de análise do 

conteúdo. 

A presente dissertação foi composta por sete sessões, organizadas de 

forma a discutir inicialmente a fundamentação teórica, apresentar a metodologia 

utilizada para a coleta de dados, a técnica de analise dos dados e a discussão destes 

resultados obtidos com a pesquisa. 

A segunda seção discorreu sobre os conceitos da gestão do desempenho, a 

evolução histórica do conceito e as metodologias da avaliação de desempenho, das 

tradicionais as mais atuais. 

A terceira seção abordou o conceito de gestão do desempenho por 

competências, conceito de competências e de avaliação de desempenho com foco em 

competências e sua relação com o desenvolvimento organizacional. 
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A quarta seção foi abordada a teoria do desenvolvimento organizacional, 

relacionando-o as fases de mudança, cultura e desenvolvimento. 

Na quinta seção explicitou-se o método de pesquisa, o instrumento e os 

procedimentos para a coleta dos dados. 

Na sexta seção, apresentou-se a análise dos resultados, bem como a 

discussão dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

2 GESTÃO DO DESEMPENHO 

 

 

Essa seção discorre sobre a gestão do desempenho como uma alternativa 

eficiente de gestão das organizações. Segundo Brandão e Guimarães (2001, p.12):  

 

[...] tanto a gestão de desempenho como a de competências estejam 
inseridas em um contexto de gestão estratégica de recursos humanos, 
entendida como a função de atrair, desenvolver e manter o pessoal 
necessário para atingir os objetivos organizacionais, por meio da utilização 
de sistemas de recursos humanos consistentes entre si e coerentes com a 
estratégia da organização. 

 

São abordados nas subseções abaixo os conceitos de gestão e avaliação de 

desempenho, seus principais teóricos e os principais erros cometidos durante o 

processo da avaliação de desempenho. 

 

 

2.1 Conceito de gestão e avaliação do desempenho 

 

 

As expectativas em relação às pessoas estão cada vez mais voltadas para 

suas habilidades, para o seu desempenho, produtividade, comprometimento e 

motivação na organização. Esses aspectos se distinguem de pessoa para pessoa e de 

empresa para empresa. É a cultura da empresa somada às variáveis internas e 

externas do seu dia a dia que determinam, priorizam e valorizam esses fatores. 

A gestão de desempenho é o processo por meio do qual executivos, 

gestores e supervisores trabalham para alinhar o desempenho do funcionário com as 

metas da empresa (IVANCEVICH, 2008). 

Assim, a gestão do desempenho humano se traduz em uma das forças 

responsáveis que podem subsidiar a gestão do fator humano em um cenário de 

competitividade, criando uma ambiência construtiva que permita não somente o 

alcance dos objetivos, mas, sobretudo estabelecer um ambiente de colaboração entre 

as pessoas para obtenção de resultados eficazes. 

Num contexto de globalização e de busca por maximização de resultados, 

ferramentas de gestão do desempenho capazes de integrar estratégia, aprendizagem, 
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competências e indicadores quantitativos e qualitativos são muito desejadas, mas 

dificilmente encontradas (BRANDÃO et al., 2008). 

Brandão e Guimarães (2001) descrevem a gestão do desempenho no 

trabalho como subsistema de gestão de pessoa que envolve atividades de 

planejamento, acompanhamento e avaliação do trabalho, tendo como objetivo 

principal, sob uma perspectiva funcionalista, o aprimoramento do desempenho das 

pessoas. 

O desempenho das pessoas é fundamental para outras atividades de 

Recursos Humanos (RH), tais como: quem contratar, promover, desligar ou 

recompensar; por isso, o desempenho reflete-se no sucesso da própria organização.  

Dutra (2001) define o desempenho como o conjunto de entregas e de 

resultados de uma determinada pessoa para a empresa ou o negócio. 

Para Hanashiro et al. (2008), a gestão do desempenho humano pode ser 

analisada por meio de três dimensões: expectativas, recursos e motivação. Essas 

dimensões são explicadas através de três verbos que refletem as atitudes das pessoas 

perante uma atividade. Saber está relacionado com o conhecimento que a pessoa 

possui sobre seu desempenho no cargo/função e o conhecimento das expectativas que 

os dirigentes têm de seu desempenho; o poder que se refere às condições e recursos 

que a pessoa reúne para desempenhar e conduzir o seu trabalho; e o querer, que se 

trata da predisposição, motivação e interesse da pessoa perante as atividades que tem 

sob sua responsabilidade.  

De acordo com Rummler e Brache (1994) para que o desempenho seja 

gerenciado de forma eficaz, uma organização deverá ter um sistema de 

gerenciamento do desempenho humano com respectivas medidas para garantir sua 

efetiva administração. Estes autores propõem um modelo constituído por três (três) 

etapas: 

1ª etapa: Planejamento: definição das saídas esperadas e os níveis de 

desempenho. 

2ª etapa: Ataque aos problemas de desempenho: garantia de que as pessoas 

sejam capazes de monitorar o seu desempenho, envolve a troca de informações e 

feedback entre os envolvidos. 

3ª etapa: Aperfeiçoamento do desempenho: envolve a revisão periódica do 

desempenho das pessoas para o aperfeiçoamento continuo.  

Para estes autores, o gerenciamento do desempenho humano é realizado a 
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partir dessas etapas, no qual os objetivos são estabelecidos entre líder e liderados, o 

desempenho é monitorado e os problemas detectados são corrigidos periodicamente. 

Para tal, a medição é um importante componente desse processo (RUMMLER; 

BRACHE, 1994). 

A avaliação é considerada um método de medição e a avaliação de 

desempenho, um processo que contribui para julgar ou estimar o valor, a excelência, 

as competências, as qualidades de uma pessoa e sua contribuição para o negócio da 

organização (WORTHEN et al., 2004). 

Worthen et al. (2004, p. 35) definem avaliação como: “Identificação, 

esclarecimento e aplicação de critérios defensáveis para determinar o valor ou 

mérito, a qualidade, a utilidade, a eficácia ou a importância do objeto avaliado em 

relação a esses critérios.”  

Esses autores afirmam que o objetivo da avaliação é determinar o mérito 

ou valor de alguma coisa. Já a meta da avaliação é dar respostas às questões 

avaliatórias significativas que são apresentadas, está relacionada a valor, juízos de 

valor ou mérito. No que diz respeito à avaliação ou aferição do desempenho o 

objetivo é o levantamento individual da capacidade e do desempenho do colaborador 

(WORTHEN et al., 2004). 

A aferição do desempenho nasceu na escola científica de administração e 

tem tido um foco quantitativo, embora se utilize de formulários narrativos de 

feedback e dos métodos da gestão por objetivos (GPO), cujos objetivos são 

caracterizados como os alvos que os indivíduos ou as organizações procuram 

alcançar em determinado período e podem ser individuais, departamentais ou 

organizacionais. A finalidade desta aferição é o desenvolvimento do colaborador 

(WORTHEN et al., 2004). 

O sistema de mensuração do desempenho através da avaliação deve ser 

compreensível e deve definir melhorias. Deve ser um sistema de informações para 

subsidiar a implementação de estratégias que viabilizem o desenvolvimento das 

pessoas e consequentemente, os resultados organizacionais. 

A avaliação de desempenho é um mecanismo utilizado para controle dos 

trabalhadores desde a antiguidade, porém com o surgimento do capitalismo e das 

grandes indústrias ganhou maior significado. 

No setor público, a avaliação formal já era evidente desde 2000 a.C., 

quando as autoridades chinesas faziam provas para os servidores públicos a fim de 
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ter uma estimativa de seu desempenho (WORTHEN et al., 2004). 

Bohlander et al. (2003) observaram que em 1842, o Governo Federal 

Americano iniciou a avaliação de seus trabalhadores, a partir da aprovação no 

congresso de uma lei exigindo a obrigatoriedade da análise do desempenho anual de 

seus trabalhadores. A partir de então, os programas de avaliação de desempenho 

proliferaram pelas organizações publicas e privadas. 

No advento do Taylorismo, foi evidenciada a utilização ampliada de 

processos e escalas para avaliar o desempenho de empregados. As pesquisas de 

Taylor para a racionalização do trabalho deram origem as primeiras escalas de 

“avaliação de mérito”, aplicadas na época, para disciplinar o trabalhador e interferir 

no seu modo de realizar o trabalho. 

De acordo com Gil (2001), a prática da avaliação de desempenho é antiga. 

No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, as grandes organizações e os órgãos 

públicos buscaram implantar sistemas de avaliação de desempenho. Qualquer tipo de 

organização composta por pessoas executando atividades laborais utilizou algum tipo 

de avaliação do trabalho realizado. As organizações tinham o objetivo de manter um 

sistema de avaliação de desempenho tecnicamente elaborado visando maior nível de 

análise, quanto ao desempenho deficiente ou não, e possibilitar perspectivas de 

aprimoramento dos avaliados. O autor considerou que a avaliação de desempenho era 

um meio para desenvolver as pessoas dentro das organizações. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, na década de 70 havia uma grande 

preocupação das organizações brasileiras com a implantação da avaliação de 

desempenho. Na década de 80, as organizações passaram a desacreditar em tal 

avaliação em razão de alguns erros cometidos na implantação do sistema e na 

inadequação das metodologias utilizadas (GIL, 2001). 

Nas décadas de 70 e 80 foram espalhadas pesquisas nos Estados Unidos 

sobre avaliação de mérito, atraindo a atenção positiva da cúpula diretiva das 

organizações não só americanas, como também de outros países. A experiência 

posterior a respeito do assunto deixa de lado o conceito de mérito para adotar o de 

desempenho. Muitos esforços foram feitos para medir com precisão o desempenho 

das pessoas no trabalho organizacional (BERGAMINI; BERALDO, 2012). 

Souza (2003) afirmou que a partir da década de 80, houve uma 

necessidade das organizações implantarem sistemas de desempenho alinhados aos 

novos paradigmas de gestão, frente à contextualização dos negócios e os desafios da 
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competitividade. Na década de 90, houve um esforço maior das empresas no 

desenvolvimento de pesquisas voltadas para transformar a avaliação de desempenho 

em sistema de gestão para a efetividade organizacional.  

Para Souza (2003) a avaliação de desempenho passou a fazer parte de um 

modelo de gestão dos trabalhadores, utilizada para verificar a contribuição do 

trabalhador, a partir da aplicação de seu conhecimento, capacidades e habilidades no 

resultado organizacional. 

A avaliação de desempenho, ao longo do século XX, passou das 

metodologias de controle de tempos e movimentos para processos que consideram o 

empregado e seu trabalho como parte de um contexto organizacional e social mais 

amplo. À medida que as organizações passaram a necessitar de instrumentos para 

estimular o trabalhador a adotar ou reforçar determinadas atitudes, as técnicas de 

avaliação de desempenho foram sendo aperfeiçoadas (GUIMARÃES et al., 1998). 

A orientação para a avaliação de desempenho das pessoas mudou o seu 

foco com o passar do tempo. O desempenho era mensurado tendo em vista 

comportamentos típicos ou traços de personalidade, como iniciativa, cooperação, 

relacionamento interpessoal, dentre outros. A eficiência era o resultado da adequação 

e da qualidade com que uma pessoa realizava determinada tarefa, atendendo aos 

traços de personalidade. Surgiu a necessidade de verificar o que as pessoas 

produziam, ou seja, o resultado em si, não somente a forma com que esse resultado 

era atingido. Se o resultado era o esperado, isso era o suficiente e o desempenho era 

considerado eficaz (PIMENTEL, 2005).  

Houve também uma evolução no que diz respeito à responsabilidade pela 

avaliação, passando de uma metodologia de mão única, por meio do qual o chefe 

realizava unilateralmente um diagnóstico dos pontos fortes e fracos dos 

subordinados, para outros modelos como a avaliação bilateral, em que chefe e 

subordinado discutem em conjunto o desempenho deste ultimo. Mais recentemente 

surgiu o modelo de avaliação 360º que propõe a realização de múltiplas fontes, ou 

seja, a avaliação do empregado pelo cliente, fornecedor, gestor, pares e subordinados 

(EDWARDS; EWEN, 1996 apud BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001).  

Numerosos recursos e estratégias foram equacionados na tentativa de 

atender aos objetivos da avaliação do trabalho humano. Padrões e parâmetros para 

caracterização do que seria o desempenho, não ficou suficientemente claro, pois não 

conseguiram estabelecer definitivamente seus referenciais. Fichas de avaliações dos 
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mais diferentes tamanhos e conteúdos foram sendo planejadas para neutralizar a 

subjetividade dos avaliadores. Só depois de inúmeras tentativas descobriu-se que o 

instrumento muito pouco neutraliza o subjetivismo que residia principalmente, na 

mente de quem avaliava (BERGAMINI; BERALDO, 2012). 

À medida que se avança no tempo, final do século XX e início do século 

XXI o ambiente organizacional perde a costumeira previsibilidade com a qual se 

havia habituado, pois as tarefas no trabalho já não são tão simples e padronizadas 

como na época da administração cientifica de Taylor. A forma de administrar passa a 

conceber elevação de custos com o pessoal e seu treinamento, devido à maior 

complexidade das atividades de trabalho que deixam de ser tão repetitivas e 

simplificadas. Da mesma forma, também foram necessárias mudanças na forma de 

avaliar o desempenho das pessoas que atuam nesse ambiente organizacional. 

O cenário atual faz com que as empresas busquem constante inovação em 

seus processos utilizando-se de novas metodologias de avaliação de desempenho, 

com ferramentas de melhoria de produção e de qualidade dos serviços prestados aos 

seus clientes objetivando o alcance da excelência organizacional.  

Nas organizações, a avaliação de desempenho é um processo presente de 

grande importância para a vida dos funcionários e futuro das organizações. Contribui 

para determinar o sucesso ou o fracasso, pessoal, profissional ou organizacional, no 

entanto, por tratar-se de um método de classificação, podem surgir alguns erros que 

devem ser considerados (ALMEIDA et. al., 2004). 

 

 

2.2 Erros na avaliação de desempenho 

 

 

As principais razões para a existência de um programa de avaliação nas 

organizações são: aprimorar o desempenho, e com isso desenvolver as pessoas e a 

própria empresa, mas muitas vezes isso não acontece em razão de alguns fatores, tais 

como: a escolha da ferramenta de avaliação; os indicadores da avaliação podem não 

estar claros para as pessoas e avaliadores; o avaliador pode não estar preparado ou 

não ter habilidade suficiente para a avaliação, não fornecendo feedback adequado e 

em decorrência de erros cometidos pelo avaliador durante a avaliação (PONTES, 

2010). 
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Esta seção discorre sobre estes erros, visto que, a avaliação de 

desempenho se utiliza do método classificatório, podendo surgir certos erros que 

devem ser considerados para que o resultado não seja comprometido. 

Os erros nas avaliações de desempenho têm sido amplamente estudados. 

Erros muito grandes, que conduzem a decisões errôneas, podem comprometer a 

validade de um sistema de avaliação. 

Milkovich e Boudreau (2000) destacam que os erros mais frequentemente 

estudados são: a glorificação, o abrandamento, a severidade e a tendência de 

centralização. 

A glorificação ocorre quando uma impressão genérica leva a uma 

avaliação similar em dimensões diferentes, como julgar alguém muito bem em seus 

conhecimentos profissionais porque essa pessoa tem boas habilidades sociais. 

Também pode acontecer de maneira oposta, ou seja, abaixando as notas de avaliação 

em um critério em função da má impressão em outro. 

O abrandamento ocorre quando se dá uma avaliação positiva exagerada de 

todo grupo, fazendo uma avaliação acima da média. A severidade é o oposto do 

abrandamento, ou seja, quando se avalia com um alto nível de exigência. 

A tendência à centralização é atribuir erroneamente todas as notas 

próximas ao centro da escala, não considerando a diferença de desempenho entre as 

pessoas. O avaliador fica receoso de prejudicar o avaliado atribuindo-lhe baixos 

conceitos ou comprometendo-se ao apontar-lhe conceitos altos. Neste caso, as 

avaliações irão apresentar sempre conceitos medianos. 

Para minimizar os efeitos da tendência central convém explicar aos 

avaliadores que entre inúmeros funcionários, espera-se encontrar diferenças 

significativas em comportamento, produtividade e outras características.  

 

Bohlander et al. (2010) classificam os erros de avaliação em erro de 

tendência central, de complacência ou precisão, de imediatismo, de comparação e 

erro do “parecido comigo”. 

A complacência ou precisão é similar ao abrandamento e a severidade, 

pois as classificações são exageradamente altas ou baixas. Uma forma de reduzir esse 

erro é definir claramente as características ou dimensões do desempenho e fornecer 

descrições significativas de comportamento na escala. 

O erro de imediatismo é temporal, no sentido de que a revisão do 
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desempenho apresenta uma tendência favorável ou desfavorável, dependendo da 

maneira como a informação do desempenho é selecionada, avaliada e organizada 

pelo avaliador ao longo do tempo. Esse tipo de erro acontece quando a avaliação se 

baseia amplamente no bom ou no mau comportamento recente do colaborador. 

O erro de comparação ocorre quando a avaliação de um colaborador é 

tendenciosa para mais ou para menos, em decorrência da avaliação de desempenho de 

outro colaborador feita imediatamente antes. Um colaborador mediano, por exemplo, 

pode parecer extremamente produtivo se comparado a outro com desempenho muito 

fraco ou pode parecer improdutivo, se comparado a outro de desempenho acima do 

esperado. Erros de comparação são mais prováveis quando os avaliadores têm uma 

tendência a classificar os colaboradores do melhor para o pior. 

O erro “parecido-comigo” ocorre quando os avaliadores inflacionam as 

avaliações de pessoas com quem tem algo em comum. Os efeitos desse tipo de erro 

podem ser desastrosos, e quando a similaridade diz respeito à raça, religião, gênero 

ou outra classe protegida, isso pode resultar em ação judicial por discriminação. 

Bergamini e Beraldo (2007) relacionam como erros mais frequentes 

encontrados na avaliação de desempenho, além da tendência central, já explicada 

anteriormente, a falta de técnica, os vícios de percepção, a valorização inadequada do 

instrumento, a força do hábito e as posições contrárias. 

A falta de técnica acontece quando as técnicas que foram utilizadas no 

sistema de avaliação não são do conhecimento de todos os envolvidos, independente 

do nível hierárquico a que ele pertença. 

Os vícios de percepção referem-se a incapacidade de perceber nas outras 

pessoas características que lhe são próprias. O avaliador distorce aquilo que percebe 

nos outros. Nesses casos, são comuns os mecanismos de projeção, no qual o 

avaliador atribui ao avaliado características que são suas. 

A valorização inadequada do instrumento acontece quando os envolvidos 

não dão ao instrumento o valor que ele tem, podendo ser supervalorizado ou 

subvalorizado.  

A força do hábito ocorre quando a rotina tende a dilapidar aos poucos o 

valor do instrumento. Os conceitos da avaliação tendem a ser repetidos sempre, 

mesmo que novos acontecimentos surjam o avaliado tem um conceito que será 

repetido por anos. 

As posições contrárias referem-se à avaliação carente quanto aos cuidados 
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necessários durante sua implantação, não conseguindo atingir a todos dentro da 

organização, restando posições contrarias e receios que poderão inibir e prejudicar a 

boa atitude de avaliar. Os avaliadores se sentirão inibidos e cautelosos, prejudicando, 

assim, os objetivos esperados e distorcendo o levantamento de dados. 

Esses erros citados surgem quando o papel de julgamento do avaliador no 

processo avaliatório entra em conflito com o de ajudar no desenvolvimento dos 

funcionários. Normalmente, essas questões acontecem motivadas por escolhas 

erradas de metodologias, principalmente pela falta de objetividade no processo. 
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3 GESTÃO DE DESEMPENHO POR COMPETÊNCIAS 

 

 

A preocupação das organizações em ter pessoas capacitadas para o 

desempenho eficiente de determinada função não é recente. Taylor (1970) no início 

do século passado, alertava para a necessidade das empresas terem pessoas 

eficientes, ressaltando que a procura pelos competentes excedia a oferta.  

A partir da década de 90, com o impacto da globalização, surgiram novas 

ideias de revalorização do capital humano, gerando novas filosofias de gestão, novas 

concepções de trabalho, novos modos e critérios para gerir resultados, tornando as 

organizações mais aptas a enfrentarem o desafio da efetividade organizacional 

impostos pelas macro mudanças, bem como sustentarem a vantagem competitiva no 

cenário corporativo (SOUZA, 2000). 

Em razão dessas questões, os profissionais que quiserem enfrentar os 

novos desafios impostos pelas mudanças atuais, precisarão desenvolver novas 

competências e habilidades que atendam às incertezas do mundo dos negócios. Em 

consequência disto, a questão da qualificação para produzir foi alterada, surgindo o 

conceito de competências, não mais qualificação para um emprego ou para 

determinado posto de trabalho. 

A gestão do desempenho por competências possibilita a maximização dos 

resultados por promover de forma mais efetiva, o desempenho e o desenvolvimento 

profissional e organizacional (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 

Esse capítulo aborda os conceitos de gestão por competências e de 

avaliação de desempenho com foco em competências com seus principais autores. 

 

 

3.1 Conceito de competências 

 

 

De acordo com Lima e Rocha (2012) a origem do termo competência 

surgiu a partir do latim competere, na ideia de Aretê (poder de fazer) em 300 a.C, 

Grécia Antiga. Já na Idade Média estava associada à linguagem jurídica, dizendo 

respeito à faculdade atribuída a alguém ou a uma instituição para apreciar e julgar 

certas pessoas, sendo declarada competente para dado julgamento ou realização de 
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determinando ato. Por extensão o termo designava o reconhecimento social sobre a 

capacidade de alguém se pronunciar a respeito de um assunto específico.  

Na Era do Renascimento estava relacionada à capacidade de realizar 

trabalho, qualificando o indivíduo capaz de realizar determinado trabalho. Na década 

de 1950 a competência passa a ser vista como característica do indivíduo que o leva a 

alcançar um desempenho superior em determinado cargo (LIMA; ROCHA, 2012).  

Trinta anos depois, surge a definição de competência como sendo um 

conjunto de conhecimento, habilidade e atitude (CHA), que é a definição de 

competência segundo McClelland (1973), propondo, pela primeira vez, de forma 

estruturada. Sendo apenas em 1990 que o foco da competência volta-se para a ação, 

com a mobilização das capacidades com o intuito de gerar diferencial competitivo, 

nesta fase da competência considera-se não apenas os conhecimentos, habilidades e 

atitudes, mas também as tecnologias, os sistemas físicos, gerenciais e valores 

(FLEURY, M.Y.L.; FLEURY, A., 2001). 

Segundo Dutra (2013) o conceito de competências foi proposto de forma 

estruturada por David McClelland em 1973, na busca de uma abordagem mais efetiva 

que os testes de inteligência nos processos de escolha de pessoas para as 

organizações. O conceito foi rapidamente ampliado para dar suporte a processos de 

avaliação e para orientar ações de desenvolvimento profissional.  

Outro expoente na estruturação do conceito é Boyatzis (1982), no qual a 

partir das demandas de determinado cargo na organização procura fixar ações ou 

comportamentos efetivos esperados. Este autor demonstra preocupação com questões 

como a entrega da pessoa para o meio na qual se insere, percebendo o contexto como 

fundamental para que a pessoa possa esboçar comportamentos aceitáveis 

(BÜNDCHEN, 2006).  

Porém, são autores como Le Boterf (1994, 2000, 2001 e 2003) e Zarifian 

(2001; 2003) que exploraram o conceito de competência associado à ideia de 

agregação de valor e entrega a determinado contexto de forma independente do 

cargo, isto é, a partir da própria pessoa. 

 

A partir do ano 2000 a competência passa a ser entendida dentro da 

perspectiva de gerar contribuição econômica e social para a organização e para o 

indivíduo, sendo apresentada por meio do saber agir, ou seja, saber mobilizar, 

integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades.  
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Gramigna (2007) estabelece que as competências sejam agrupadas em 

diferenciais, essenciais e básicas. As competências diferenciais são consideradas 

estratégicas por estabelecerem vantagem competitiva para a organização, 

identificadas a partir da missão da empresa. As competências essenciais são 

definidas como mais importantes para o negócio e são identificas pelos clientes. As 

competências básicas são percebidas no ambiente interno e são necessárias para 

manter o funcionamento da organização. 

Segundo Dutra (2001) as competências organizacionais originam-se da 

gênese e do processo de desenvolvimento da organização, tais competências 

estabelecem as vantagens competitivas da empresa. E que essa empresa pode ou não 

estar aproveitando as pessoas, ou seja, pode ou não estar aproveitando o conjunto de 

competências das pessoas. 

Ainda de acordo com Dutra (2001) as organizações e as pessoas 

estabelecem um processo contínuo de troca de competências, de um lado a empresa 

transfere seu patrimônio de conhecimentos para as pessoas, por outro lado as pessoas 

transferem seu aprendizado para a empresa, dando-lhes condições de enfrentar novos 

desafios e situações. Contudo, o estabelecimento das competências individuais deve 

ocorrer a partir de uma reflexão sobre as competências organizacionais, devido à 

influência mútua que ocorre entre elas. 

O modelo proposto por Dutra (2001) associa a ideia de competência à 

noção de entrega, onde o fato da pessoa deter um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes não implica que a organização se beneficie dele, daí a 

necessidade de entrega. 

Conforme Dutra (2001) frente ao processo evolutivo do que vem a ser a 

competência, verifica-se que esta tende a ser caracterizada como a contribuição da 

pessoa em relação à capacidade da organização de interagir com seu ambiente, de 

forma a manter ou ampliar suas vantagens competitivas. 

 

Para Fleury e Fleury (2000) a competência das pessoas significa saber agir 

de maneira responsável, ou seja, significa saber mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades, que tanto agreguem valor econômico à 

organização quanto valor social ao indivíduo. O modelo proposto por eles 

reconhecem no resultado um aspecto formador de competência. Destacam a ideia de 

que a competência agrega valor ao negócio, mas também ao indivíduo. 
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Os modelos de Dutra (2001) e Fleury e Fleury (2000) trazem distinções 

nos conceitos de entrega e de resultado, respectivamente. Resultado refere-se a algo 

pontual, mensurável e com data para acontecer. Pode ser influenciado por fatores 

externos, como esforço; é, pois, circunstancial. A entrega tem maior perenidade, está 

ligada à capacidade e contribuição. 

Para Zarifian (2003, pag. 139) “competência é a tomada de iniciativa e o 

assumir de responsabilidade do indivíduo sobre problemas e eventos que ele enfrenta 

em situações profissionais.”  

O modelo de Ienaga tem o foco orientado para o desenvolvimento 

sistemático das competências profissionais das equipes e dos indivíduos. A ideia 

central é compreender quais competências organizacionais são críticas para o sucesso 

empresarial, desdobrá-las em termos de competências profissionais e desenvolvê-las 

junto ao quadro de funcionários internos.  

Neste, a gestão por competências direciona sua ação prioritariamente para 

o gerenciamento do gap ou lacuna de competências eventualmente existente na 

organização ou na equipe, procurando minimizá-lo. A ideia é de aproximar ao 

máximo as competências existentes na organização daquelas necessárias para a 

execução dos objetivos organizacionais. 

A gestão de pessoas por competências baseia-se na estratégia da empresa, 

de forma a identificar e desenvolver as competências que são necessárias para o 

sucesso e para o crescimento do negócio. Assim, a gestão de pessoas tende a 

direcionar e a integrar suas ações/subsistemas de RH (recrutamento e seleção, 

treinamento e desenvolvimento, gestão de carreira, remuneração e recompensas etc.), 

de forma a captar, reter e desenvolver competências que sejam necessárias e que 

contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos da área e da organização. 

A gestão por competências apresenta uma atuação estratégia para o 

alcance dos objetivos e de uma maior competitividade das organizações, uma vez que 

a competência apresenta tanto foco nas competências organizacionais quanto foco 

nas competências individuais, o que possibilita um maior alinhamento para a atuação 

da organização como um todo e para os empregados que passam a agregar valor nas 

organizações, e consequentemente geram maior vantagem competitiva. 
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3.2 Avaliação de desempenho com foco em competências 

 

 

A necessidade das organizações buscarem maneiras e meios de se 

maximizar o desempenho dos profissionais, das equipes e das lideranças foi motivada 

por força das diversas formas de pressão do mercado de trabalho. Este atua sobre as 

organizações que produzem e prestam serviços para clientes cada vez mais exigentes, 

para apresentarem padrões mais eficazes de qualidade, produtividade e melhores 

preços. 

O aumento crescente da competitividade dos negócios obrigou as 

empresas a buscarem e adquirirem as competências que elas negligenciaram em 

tempos anteriores, de menor concorrência, de maiores facilidades para obtenção de 

lucros e crescimento. Este movimento proporcionou o surgimento da gestão por 

competências. 

A gestão por competências é a forma mais focada e objetiva de fazer 

gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas, alinhada com as estratégias da 

organização através de metodologias destinadas a fazer um modelo de gestão com 

ferramentas customizadas para cada cargo e capazes de agregar valor para os 

resultados da empresa, como as ferramentas: mapeamento de competências 

corporativas; indicadores de desempenho de cargos ou funções; perfil de 

competências de cargos e funções; seleção com foco em competências; treinamento e 

desenvolvimento com foco em competências; remuneração por competências; e 

avaliação com foco em competências (RABAGLIO, 2010) 

Avaliar o desempenho está relacionado a tarefa de julgar ou sistematizar o 

valor, a excelência, as qualidades de uma pessoa e qual a sua contribuição para a 

organização. É uma apreciação sistemática do desempenho de cada colaborador em 

função das tarefas que desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do 

seu potencial de desenvolvimento. 

A avaliação com foco em competências é o conjunto de ferramentas que 

permite esta possibilidade de planejamento claro e objetivo do desenvolvimento, 

tendo o desempenho real e o desempenho esperado para que possa fazer um plano de 

ação em conjunto entre líder e liderado, em busca do perfil compatível com o 

desempenho e a expectativa do cargo (DUTRA, 2013). 

A avaliação de desempenho por competências permite aos profissionais de 
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uma empresa conhecer a descrição do seu cargo atualizada, ter ciência do seu perfil 

de competências técnicas e comportamentais, identificar dentre as competências 

mensuradas as que estão dentro do seu perfil e as que precisam de reforço, ter um 

plano de desenvolvimento de competências com acompanhamento do líder imediato e 

da equipe gestora do projeto, acompanhar e gerir o próprio desempenho, ter o 

histórico das avaliações de desenvolvimento e da eficácia das mesmas. 

(ALBUQUERQUE; AMORIM, 2012) 

A avaliação de desempenho com foco em competências não representa um 

ajuste de contas. Seu valor está atrelado à qualificação dos pressupostos que regem a 

forma pela qual a organização decide levar em conta o envolvimento e a realização 

dos seus colaboradores. Quando bem feita e fidedigna, permite o tratamento fiel das 

competências humanas, isto é, aquelas que são realmente representativas do 

desempenho de cada um naquilo que faz. É por isso que se deve entender que a 

competência é o principal recurso e a chave do desempenho produtivo. 

(BERGAMINI; BERALDO, 2012). 

Mussak (2010) menciona que a abordagem por competência representa a 

evolução nos sistemas de avaliação de desempenho no momento atual. A evolução é 

facilmente detectada quando se compara a avaliação de desempenho tradicional com 

a abordagem por competências. Esta permite corrigir os desvios existentes nos 

processos que influenciam os resultados, visando dar sustentabilidade às 

competências da organização. As abordagens que usavam apenas traços 

comportamentais como a base de aferição do desempenho ficam assim ultrapassadas.  

Para este mesmo autor, a abordagem por competências integra a gestão do 

desempenho a um processo estratégico maior de gerenciamento de pessoas. A 

avaliação de desempenho feita a partir das competências, cria uma dimensão mais 

ampla para manter as pessoas atentas ao seu próprio autodesenvolvimento, ela é mais 

facilmente compreendida e sua ligação com relação às demandas e requisitos do 

trabalho torna-se mais concreta (MUSSAK, 2010). 

O objetivo da avaliação de desempenho por competências é mapear os 

resultados apresentados pelos colaboradores, tendo como foco o levantamento dos 

pontos fracos e dos pontos passiveis de melhoria, estabelecendo um plano de ação 

que favoreça a melhoria da qualidade dos serviços prestados. O processo pode 

beneficiar o colaborador e a organização, tornando possível a todos os profissionais 

de uma empresa: tomar conhecimento da descrição atualizada de seu cargo, ter 
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ciência de seu perfil de competências técnicas e comportamentais, identificar as 

competências mensuradas que estão dentro do perfil e as que precisam de reforço, ter 

um plano de desenvolvimento de competências com acompanhamento do líder 

imediato e da equipe gestora do projeto, acompanhar e gerir o próprio 

desenvolvimento, ter o histórico das ações de desenvolvimento e da eficácia das 

mesmas (RABAGLIO, 2010). Segundo a autora: 

 

A avaliação com foco em competências é o conjunto de ferramentas que 
permite esta possibilidade de planejamento claro e objetivo do 
desenvolvimento, tendo o desempenho real e o desempenho esperado para 
que possa fazer um plano de ação em conjunto com o líder e liderado, em 
busca do perfil compatível com o desempenho e com a expectativa do 
cargo. (RABAGLIO, 2010, p. 25). 

 

O processo de avaliação de desempenho por competências almeja o 

desenvolvimento contínuo dos profissionais e da organização na qual estão inseridos. 

É um processo que reconstrói a conduta profissional do indivíduo e que tem a 

intenção de projetar um desempenho sempre ascendente em que o profissional esteja 

alinhado com as estratégias da organização. 
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4 TEORIA DO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (DO) 

 

 

A Teoria do Desenvolvimento Organizacional (DO) surgiu a partir de 

1962, decorrente das ideias a respeito do ser humano, da organização e do ambiente 

em que estes crescem e se desenvolvem. Assim, o conceito de Desenvolvimento 

Organizacional está intimamente ligado aos conceitos de mudança e de capacidade 

adaptativa à mudança. 

A teoria do DO é um desdobramento prático e operacional da teoria 

comportamental em direção a abordagem sistêmica. Não se trata de uma teoria 

administrativa propriamente dita, mas de um movimento no sentido de aplicar as 

ciências do comportamento e principalmente a teoria comportamental na 

administração. 

Para Oliveira (1979) as características fundamentais da teoria do DO estão 

ancoradas no enfoque da cultura organizacional e de administração orientada para 

mudança para o consequente desenvolvimento organizacional. Tais conceitos foram 

explorados nas sessões posteriores. 

 

 

4.1 Cultura organizacional 

 

 

A palavra cultura surgiu da antropologia social, ou seja, quando um grupo 

de estudiosos, no final do século XIX e início do século XX, começaram a pesquisar 

sobre as sociedades primitivas e verificaram que os modos de vida de cada sociedade 

divergiam entre si e entre regiões. O conceito de cultura foi assim criado, para 

representar de forma holística e ampla, as qualidades de qualquer grupo humano 

específico que passem de uma geração para a outra. 

A cultura organizacional de uma empresa, por sua vez, manifesta-se 

através de resistência às mudanças, consequente de valores, crenças, mitos e tabus 

que se encontram enraizados nessa empresa. Manifestam-se também através de 

padrões de comportamento ou estilo de uma organização assumidos pelos 

funcionários, os quais incentivam novos colaboradores a seguirem. 

Segundo Schein (1997, P.55): 
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Cultura organizacional é o modelo dos pressupostos básicos que 
determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo 
de aprendizagem para lidar com os problemas da adaptação externa e 
integração interna. Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem o 
suficiente para serem considerados válidos, são ensinados aos demais 
membros como a maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se em 
relação àqueles problemas.  

 

Para Souza (1978), os estudos da cultura organizacional tem origem na 

psicologia social e na teoria das organizações que fornecem subsídios para o estudo 

da Administração. Este campo de estudo vem sendo amplamente pesquisado desde a 

Segunda Guerra Mundial, em razão dos surgimentos dos estudos da Psicologia Social 

e suas aplicações em desenvolvimento de lideranças, motivação, comunicação, 

relações humanas, dentre outros. 

Na década de 80 a cultura organizacional se estabelece como discurso 

forte, pois neste período houve farta produção acadêmica, cobertura de revistas 

especializadas e da mídia direcionada ao público (FREITAS, 2007). 

Para este mesmo autor, os estudos sobre cultura organizacional afloraram 

em 1983 com os números especiais dos mais conceituados periódicos do meio 

acadêmico: o Administrative Science Quarterly e da Organization Dynamics e o 

congresso internacional sobre o tema promovido em 1984 pela Graduate School of 

Business, da Universidade de Pittsburg (FREITAS, 2007). 

Nos anos de 1983 e 1984 o interesse sobre o tema cultura organizacional 

foi justificado pelo declínio da competitividade norte-americana e aumento do 

sucesso japonês, atribuído em grande parte aos valores nacionais (FREITAS, 2007). 

Hofstede (1986) acrescenta que apesar dessas justificativas, a própria 

teoria das organizações já demandava uma abordagem mais ampla, com foco nos 

pontos fortes e fracos das organizações, a partir da aceitação das organizações como 

uma instituição humana no seu conjunto.  

A cultura organizacional é uma maneira informal e compartilhada de 

perceber a vida e a participação da organização, que mantém seus membros unidos e 

influenciam o que pensam sobre si mesmos e seu trabalho (WAGNER III; 

HOLLENBECK, 2009). 

Para estes autores, no processo de ajudar a criar um entendimento mútuo 

da vida da organização, a cultura organizacional desempenha quatro funções básicas:  
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1. Dá aos membros uma identidade organizacional, pois 

compartilhar normas, valores e percepções proporcionando às pessoas um 

sentido de união que ajuda a promover um sentimento de propósito comum;  

2. Facilita o compromisso coletivo, visto que, o propósito 

comum que se desenvolve a partir de uma cultura compartilhada tende a 

suscitar um solido compromisso com todos que aceitam a cultura como a 

sua própria;  

3. Promove a estabilidade organizacional porque ao nutrir 

um senso comum de identidade e compromisso, a cultura encoraja a 

permanente integração e cooperação entre os membros de uma organização; 

4. Molda o comportamento ao ajudar os membros a dar 

sentido a seus ambientes, pois a cultura de uma organização serve como 

fonte de significados comuns para explicar porque as coisas acontecem do 

modo como acontecem. (WAGNER III; HOLLENBECK, 2009). 

A cultura organizacional tem origem nas maneiras informais e não oficiais 

de proceder. Influencia a organização formal ao modelar a maneira como os 

funcionários percebem e reagem a cargos formalmente definidos e aos arranjos 

estruturais. Como consequência, a cultura influencia as atitudes tomadas pelos 

funcionários e os comportamentos que adotam no trabalho. Isso ocorre porque as 

normas e valores culturais fornecem informação social, e essa informação ajuda os 

funcionários a determinarem o significado do seu trabalho e da organização ao seu 

redor. 
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Figura 1 - Elementos culturais como informação social. 
Fonte: Adaptado de Salancik e Pfeffer (1978, p. 224). 
 

Para Schein (1997) o termo cultura deve ser usado para designar as 

crenças e os pressupostos básicos compartilhados pelos membros de uma 

organização, os quais operam inconscientemente e definem a visão que a organização 

tem de seu ambiente e de si própria. Nesse sentido, a cultura organizacional consiste 

em um padrão de pressupostos básicos que se mostraram eficazes para resolução dos 

problemas de adaptação externa e integração interna, razão pela qual vão sendo 

ensinados os novos membros, passando a fazer parte da cultura da organização. 126 

Este mesmo autor ressalta que a cultura se manifesta em três níveis 

diferentes: artefatos visíveis, valores e pressupostos básicos. Os artefatos são os 

aspectos visíveis da organização, tais como a arquitetura, a linguagem, a tecnologia, 

a maneira de vestir, dentre outros. Neste primeiro nível da cultura, os elementos 

culturais são de fácil observação, mas de difícil interpretação, uma vez que a lógica a 

eles subjacente nem sempre é explicitada, o que dificulta sua compreensão. No 

segundo nível encontram-se os valores, que consistem em justificativas utilizadas 

para explicar e predizer os atos dos membros da organização. Tais valores tornam-se 

visíveis por meio das metas, normas, regras de comportamento que especificam como 

as coisas devem ser. No último nível estão as crenças, as percepções e os sentimentos 

inquestionáveis, quase sempre inconscientes que caracterizam os pressupostos 

básicos, responsáveis pelo modo com que os membros sentem, percebem e pensam a 

organização (SCHEIN, 1997). 

O processo de introjeção desses pressupostos é longo e advém do 
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enfrentamento de problemas e de sua adequada solução. Surgem após longo processo 

de aprendizagem e passam a fazer parte da visão de mundo dos membros da 

organização. Este nível a essência da cultura é o mais difícil de ser decifrado por 

estar associado a elementos menos discutíveis e confrontáveis que os valores e os 

artefatos (SCHEIN, 1997). 

Rousseau (1990 apud SIQUEIRA, 2008) aborda uma ampliação do modelo 

de Schein, considerando que a cultura organizacional se expressa por meio de cinco 

dimensões: artefatos, padrões de comportamento, normas comportamentais, valores e 

pressuposições fundamentais. A autora acrescenta duas dimensões ao modelo de 

Schein que são os padrões de comportamento (mecanismos de tomada de decisão, 

coordenação e comunicação utilizadas na resolução dos problemas organizacionais) e 

as normas comportamentais (expectativas da organização a respeito do 

comportamento e interação entre seus membros, relações de cooperação ou 

competição entre colegas). 

Schein (1997) afirma que as culturas são padrões de elementos que 

interagem, se não tivermos como decifrar os padrões, não podemos entender as 

culturas. 

Cameron e Quinn (1999) classificam a cultura em tipologias a partir dos 

valores contrastantes. Tratam a cultura como uma possível vantagem competitiva das 

organizações, pois representa um conjunto de memorias, percepções, valores, 

atitudes e definições surgidas do consenso. Entendem a cultura como sendo 

gerenciável e suscetível à mudança. 

O modelo teórico desses dois autores é conhecido como Modelo dos 

Valores Competitivos (CVM), utilizado para medir a cultura de uma organização em 

termos de dimensões e valores compartilhados (CAMERON; QUINN, 1999). 

Neste modelo, os valores competem entre si, espelhando os dilemas do 

próprio sistema organizacional. Através dele, mede-se a cultura, focando nos seus 

valores compartilhados. O modelo não sugere que um valor anula o outro; ele busca 

uma melhor compreensão do equilíbrio entre eles, mostrado que a maioria das 

empresas apresenta um tipo de cultura predominante (SILVA et al., 2007). 

O Modelo dos Valores Competitivos aborda duas dimensões principais. 

Uma baseada na estrutura organizacional, com possibilidade de ênfase na 

flexibilidade e no dinamismo ou na estabilidade, ordem e controle. A outra dimensão 

aborda o enfoque organizacional, buscando diferenciar a ênfase na orientação para o 
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ambiente interno ou para o ambiente externo. Essas dimensões originam quatro 

elementos culturais distintos, conforme figura abaixo. Cada quadrante caracteriza um 

tipo de cultura e a junção dos quatro tipos de cultura representa o perfil cultural da 

organização. Cada cultura recebeu uma denominação, a partir de suas 

especificidades: clã, hierárquica, inovativa e Mercado. 

 

 
Figura 2 - Modelo dos valores competitivos. 
Fonte: Cameron e Quinn (2006, p. 35). 
 

A cultura de clã se assemelha a uma organização familiar no qual em lugar 

de regras e procedimentos hierárquicos, tem como característica o trabalho em 

equipe, a ênfase no desenvolvimento dos recursos humanos e a valorização da 

participação dos seus membros nas tomadas de decisão. A tarefa principal dos 

gestores está em capacitar os colaboradores e ser facilitador da sua interação, 

confiança e lealdade. Esse tipo de cultura, traz benefícios a longo prazo para as 

organizações e definem o sucesso em termos de clima organizacional e interesse por 

pessoa (CAMERON; QUINN, 1999). 

A cultura hierárquica é definida por sete características: meritocracia, 

hierarquia, impessoalidade, controle, regras, especialização e separação de 

propriedade. Reflete valores e normas associados à burocracia, sendo permeada com 

pressupostos de estabilidade e sendo possuidora de colaboradores que aceitam bem a 

autoridade advinda de papéis formalmente estabelecidos, de regras e regulamentos 

impostos (CAMERON; QUINN, 1999). 

A cultura inovativa tem por pressupostos a mudança e a flexibilidade. Tem 
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capacidade de adequar-se rapidamente a novas circunstâncias e tem como 

características a motivação, o estímulo, a diversificação e a criatividade na execução 

das tarefas. A liderança é inovativa, visionária e empreendedora (CAMERON; 

QUINN, 1999). 

A cultura de mercado caracteriza-se por basear-se em pontos alternativos 

de suposição e valor, referindo-se como uma forma de mercado da organização. 

Refere-se a um tipo de organização que funciona como um mercado próprio, 

orientando-se para o mercado externo, enfocando transações externas, incluindo 

fornecedores, sindicato e outros. Tem como linha de orientação a base de resultados, 

tendências de nichos mercadológicos, extensão de objetivos e bases seguras de 

clientes. Os principais valores são a competitividade e a produtividade (CAMERON; 

QUINN, 1999). 

Hofstede et al. (1990) propuseram um modelo na qual a cultura se 

manifesta por meio das práticas organizacionais, englobando os rituais, os heróis, os 

símbolos e os valores. Os rituais são as atividades coletivas, socialmente 

indispensáveis. Os heróis são personagens vivas ou mortas, reais ou imaginárias, 

revestidas de prestigio na cultura, que serve de modelo de comportamento para seus 

membros. Os símbolos incluem as palavras, gestos e objetos com especial significado 

para a organização. As práticas organizacionais contrapõe-se aos valores, que são 

representados por sentimentos inconscientes e indiscutíveis que não podem ser 

diretamente observados e só se modificam segundo sua própria lógica. As práticas 

podem ser objeto de mudanças planejadas. 

As práticas configuram-se a partir dos valores dos fundadores e/ou de 

figuras representativas da organização, que ocupam escalões hierárquicos superiores 

da organização, mas nem todos os membros compartilham tais valores. Dessa forma, 

os valores os valores dos líderes e fundadores indiscutivelmente moldam a cultura, 

mas é por meio das práticas diárias transmitidas aos membros mediante mecanismos 

de socialização, que essa cultura afeta seus membros, razão pela qual as percepções 

compartilhadas de tais práticas constituem a essência da cultura de uma organização. 

(HOFSTEDE, 1998) 

Para Mallak (2001 apud SIQUEIRA et al., 2008) o mais complexo 

componente da cultura corporativa são as práticas organizacionais e incluem 

comportamentos, rituais e cerimônias (reuniões semanais ou mensais, encontros 

sociais das equipes de trabalho, controle diário de e-mail, dentre outros). Embora 



39 

sejam implementadas por razões instrumentais, tem como principal objetivo 

transmitir aos membros organizacionais mensagens sobre a cultura, valores que a 

tipificam e reforçados sempre que uma determinada prática é posta em ação. 

As práticas e valores organizacionais mantêm uma relação íntima, na 

medida em que as práticas são influenciadas pelos valores básicos da organização. 

Sua aprendizagem se dá por meio dos processos de socialização existentes no 

ambiente de trabalho, com o objetivo de ensinar aos novos membros como proceder e 

lidar com tal contexto. As práticas e os valores constituem os elementos culturais 

mais frequentemente citados nos modelos e estudos sobre cultura organizacional. 

Bowditch e Buono (1992) afirmam que existem fatores básicos ou 

elementos em uma cultura que determinam particularidades importantes nas atitudes 

e comportamentos de seus membros, sendo estes fatores, extensões das crenças e 

valores compartilhados e que possibilitam mudanças. 

Para que as mudanças sejam executadas, é imprescindível um estudo 

prévio acerca dos valores e as crenças que predominam na organização, pois tais 

elementos da cultura organizacional condicionam o comportamento e, 

consequentemente, o desempenho e o das pessoas e grupos. 

 

 

4.2 Mudança 

 

 

Mudança é o ato de variar ou de alterar modos convencionais de 

pensamento ou comportamento. Nas organizações é um ímpeto importante e ao 

mesmo tempo um produto primário dos esforços de DO, reformulando os modos nos 

quais as pessoas e grupos trabalham juntos (WAGNER III; HOLLENBECK, 2009). 

Em uma organização, quando falamos de mudança, pode significar desde 

uma alteração de posição no mercado em que está inserida, mudança em sua função 

social, modificação em seu direcionamento estratégico, com uma possível alteração 

em sua missão, ou mudança em sua cultura, com reavaliação de seus valores e 

práticas em diferentes níveis de autoridade e responsabilidade.  

A mudança é tida como um processo natural ao longo da existência das 

organizações, resultado de reações destas à ação de forças exercidas pelo meio onde 

estão inseridas. 
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Pettigrew e Whipp (1992) destacam três aspectos relacionados ao processo 

de mudança: (1) contexto da mudança, representado por fatores contextuais externos 

e que podem afetar o processo de mudança como as leis trabalhistas, taxas de 

desemprego, outros; (2) conteúdo da mudança que significa o que vai ser mudado; 

(3) processo de mudança, compreendido como o aspecto relacionado ao estilo de 

liderança utilizada na mudança e à velocidade da mudança. 

Para estes mesmos autores qualquer que seja a mudança e o seu nível 

dentro da organização é preciso conhecer as razões da mudança, gerenciar o processo 

de mudança, realizar um diagnóstico organizacional, definir a direção da mudança, 

estabelecer um plano estratégico da mudança, monitorar e avaliar o processo de 

mudança (PETTIGREW; WHIPP, 1992). 

As razões de qualquer mudança organizacional estão relacionadas ao que 

acontece dentro da própria organização, ao contexto externo a esta, ou pela 

combinação de ambos. A natureza e intensidade destas forças, bem como a 

capacidade e versatilidade da própria organização em enfrentá-las são fatores que 

influenciarão no processo de mudança. 

As influências políticas, econômicas e legais são exemplos de contextos 

externos para a mudança organizacional. Os recursos organizacionais, estrutura 

hierárquica, objetivos organizacionais, clima organizacional, avaliação de 

desempenho, planejamento estratégico da empresa e outros, são considerados 

contextos internos. 

As fontes externas mostram-se de maior dificuldade para a adaptação das 

empresas, uma vez que não há como serem diretamente controladas pelos gestores da 

organização. Estas devem ser constantemente monitoradas para que os processos de 

mudança possam ser antecipados e transformados em mudanças planejadas. 

As mudanças provenientes de fontes internas permitem maior 

planejamento, o que facilita a preparação do ambiente organizacional para a mudança 

e minimiza os focos de resistência, desde que corretamente identificados. 

Os modelos explicativos da mudança permitem a especificação do tipo, 

objeto e conteúdo das mudanças que ocorrem nas organizações. Os principais 

modelos são os de Burke e Litwin (1992) e o de Greenwood e Hinings (1996). 

O modelo de Burke e Litwin estabelece conteúdos de mudança; afirma que 

a mudança de maior impacto ocorre na organização quando a cultura ou a missão 

mudam. As demais características organizacionais seriam indicadores de mudança de 
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menor impacto. Dessa forma, para estes autores, o conceito de cultura organizacional 

é preponderante na compreensão da mudança organizacional. Este modelo classifica 

os processos de mudança organizacional a partir da identificação do conteúdo da 

mudança, estabelecendo características do sistema organizacional e teorizando um 

modo de funcionamento desse sistema. 

O modelo destes autores sugere que a mudança, quando iniciada por 

pressões do ambiente externo, afeta as variáveis transformacionais da organização, 

cuja alteração exige um repertório de comportamentos inteiramente novos de seus 

membros. As mudanças organizacionais frequentemente acontecem em virtude da 

influência externa e sua dinâmica engloba a liderança, missão, estratégia, cultura e 

performance individual e organizacional. Por outro lado, a mudança organizacional 

também pode emergir de dinâmicas transacionais, as quais envolvem relações 

recíprocas de curto prazo entre indivíduos e grupos. O conjunto de variáveis 

envolvidos nesse tipo de mudança abarca praticas gerenciais, políticas e 

procedimentos, estrutura, habilidades, conhecimentos, necessidades e valores 

individuais (BURKE; LITWIN, 1992). 

O modelo de Greenwood e Hinings (1996) tenta explicar o processo de 

mudança a partir de interações com o ambiente. Esses autores se interessam por 

explicar o processo de mudança nas organizações. O modelo estabelece que a 

insatisfação dos interesses individuais e o grau em que os indivíduos se 

comprometem com os valores organizacionais funcionam como precipitadores da 

mudança. A pressão para mudar existe na medida em que grupos estão insatisfeitos 

com o grau em que seus interesses estão sendo realizados nas organizações. São 

abordados por restes autores os conceitos de envolvimento com valores 

organizacionais e insatisfação de interesses. 

As empresas devem ser capazes de atuar em qualquer ambiente, 

independente do lugar, tempo ou qualquer outro fator as premissas e regras do jogo 

mudam continuamente. A mudança não é somente desejável e sim necessária para a 

sobrevivência das organizações frente às demandas do mercado. O mundo está se 

transformando em velocidades cada vez maiores, e com ele se alteram todos os 

parâmetros para a competição empresarial. 
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4.3 Desenvolvimento e Desenvolvimento organizacional 

 

 

Nesta subseção trataremos do desenvolvimento ou desenvolvimento 

sistemático como uma das abordagens da teoria do desenvolvimento organizacional e 

do desenvolvimento organizacional definido como disciplina da teoria 

administrativa. 

A tendência natural de toda organização é crescer e desenvolver-se. Essa 

tendência tem suas origens em fatores endógenos (internos, sejam eles estruturais ou 

comportamentais, e relacionados com a própria organização em si) e exógenos 

(externos e relacionados com as demandas e influencias do ambiente).  

O desenvolvimento é um processo lento e gradativo, permitindo à 

organização: um conhecimento profundo e realístico de si própria, de suas 

potencialidades, do meio ambiente em que opera; um planejamento adequado e 

realização bem-sucedida de relações com o meio ambiente e com os seus 

participantes; uma estrutura interna suficientemente flexível com condições para se 

adaptar em tempo às mudanças que ocorrem, tanto no meio ambiente com que se 

relaciona como entre seus participantes; os meios suficientes de informação do 

resultado dessas mudanças e da adequação de sua resposta adaptativa (BENNIS, 

1972). 

As organizações são estruturas orgânicas adaptáveis, capazes de resolver 

problemas e sua eficiência está nos processos pelos quais a organização aborda os 

problemas. A eficiência da organização está relacionada à sua capacidade de 

sobreviver, adaptar-se, de manter sua estrutura e tornar-se independente. (FOGUEL; 

SOUZA, 1989). 

O processo de desenvolvimento consiste em uma ruptura entre uma 

situação pertencente ao passado, e uma situação qualitativamente nova, que 

corresponde ao presente, e na qual se estabelece um novo estado de equilíbrio das 

forças antes mencionadas (FOGUEL; SOUZA, 1989). 

Estes mesmo autores considera o desenvolvimento como um processo que 

se realiza através de saltos qualitativos; ou seja, permite caracterizar 

desenvolvimento como algo substancialmente distinto de mudança, de crescimento 

ou de movimento linear (FOGUEL; SOUZA, 1989). 

O processo de desenvolvimento se caracteriza por envolver uma ordem 
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definida de progressão, em que se sucedem estágios diferenciados por mudanças 

significativas, ou seja, aquelas que alteram os padrões de comportamento e 

desempenho das organizações. 

A organização pode utilizar diferentes tipos de mudanças para alcançar 

certo nível de desenvolvimento: (1) mudança revolucionária, caracterizada por ser 

lenta, suave e não transgride as expectativas daqueles que nela estão envolvidos ou 

são por ela afetados; (2) mudança revolucionária, considerada rápida, intensa, brutal, 

transgride e rejeita as antigas expectativas e introduz expectativas novas, geralmente 

súbitas e causadoras de grande impacto; e o (3) desenvolvimento sistemático, 

diferente dos ouros dois tipos de mudança, pois os responsáveis por esta, delineiam 

modelos explícitos do que a organização deveria ser em comparação com o que é. 

No desenvolvimento sistemático as dimensões de comportamento e de 

experiência humana são trazidas para a dinâmica da mudança, o que não ocorre com 

a mudança evolucionaria e com a revolucionária. Há uma compreensão, 

discernimento, comprometimento e convicção quanto à correção da mudança do que 

é para o que deveria ser. As mudanças resultantes traduzem-se por apoio e não por 

resistência ou ressentimentos. 

O desenvolvimento organizacional (DO) era caracterizado como meras 

informações trazidas à sala de aula por alguns professores sobre mudança planejada. 

Aos poucos houve a necessidade de conhecer mais a fundo acerca desse novo campo 

de conhecimento. 

Com o lançamento em português da série Desenvolvimento 

Organizacional, sob o título original Organization Development (1969), editada por 

Addison-Wesley, o novo campo de conhecimento foi sendo descoberto pelos 

professores e difundido nos currículos de administração, geralmente como unidade 

ou tema de trabalhos de seminário, dentro da disciplina teoria administrativa 

(OLIVEIRA, 1979). 

Dentre os autores especialistas em DO pode-se destacar alguns nomes: 

Lesland Bradford (1964), o fundador do movimento; Warren G. Bennis (1972); 

Edgard H. Schein (1972); Richard Beckhand (1972); Paul R. Laurence (1972); Jay 

W. Lorsch (1972); Robert R. Blake (1972); Jane S. Mouton (1972).  

Embora estes autores tenham ideias e abordagens bastante diversificadas, 

apresentam muitos pontos de concordância, principalmente no que se refere aos 

pressupostos básicos e fundamentais do DO: a constante e rápida mutação do 
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ambiente; a necessidade de contínua adaptação do indivíduo, grupo, organização e 

comunidade; a interação entre a organização e o ambiente e entre indivíduo e 

organização; os objetivos individuais e organizacionais, na busca do esforço de se 

conseguir que as metas dos indivíduos se integrem com os objetivos da organização; 

a mudança organizacional planejada; a necessidade de participação e 

comprometimento dos envolvidos; a variedade de modelos e estratégias em DO, O 

DO como uma resposta às mudanças; as organizações com o objetivo essencial de 

melhorar a qualidade de vida; as alterações estruturais (rearranjo no organograma, 

mudanças na hierarquia etc.) ou funcionais (alterações de rotinas e procedimentos), 

bem como os métodos científicos que visam melhorar a eficiência organizacional; as 

organizações como sistemas abertos no qual a organização em si consiste em um 

número de subsistemas dinamicamente interdependentes, e mudança em alguns deles 

podem afetar os outros subsistemas. (ARAÚJO, 2009, p.161-162). 

O precursor deste movimento teórico Leland Bradford, autor do livro “T-

Group Theory and laboratory methods” (Nova York, 1964). Essa teoria representa a 

fusão de duas tendências no estudo das organizações: o estudo da estrutura de um 

lado, e o estudo do comportamento humano nas organizações de outro, integrados 

através de um tratamento sistêmico (ARAÚJO, 2009). 

Para Bennis (1972, p.2): 

 

O Desenvolvimento Organizacional (DO) é uma resposta a mudança, uma 
complexa estratégia educacional que tem por finalidade mudar as crenças, 
as atitudes, os valores, e a estrutura de organizações, de modo que elas 
possam, se adaptar aos novos mercados, tecnologias e desafios e ao próprio 
ritmo vertiginoso de mudança.  

 

O DO pode ser compreendido como um processo planejado para mudar a 

forma como as organizações funcionam. O DO visa a clara percepção do que está 

ocorrendo nos ambientes interno e externo da organização, a análise e a decisão do 

que precisa ser mudado e a intervenção necessária para provocar a mudança, 

tornando a organização mais eficaz, perfeitamente adaptável às mudanças e 

conciliando as necessidades humanas fundamentais com os objetivos e metas da 

organização (LOBOS, 1975). 

Em todas as definições de DO há explicita ou implicitamente a ideia de 

mudança organizacional planejada e da concepção desta mudança como processo, 

isto é, como algo contínuo no tempo que caracteriza a maior parte das instituições 
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(aparição, desenvolvimento, competição, persistência, organização, desorganização 

etc.). 

Oliveira (1979) traz a ideia básica de DO como um sistema social de 

produção de bens ou serviços que para desenvolver a mudança planejada da 

organização como um todo, se faz necessário a atuação do sistema humano. O 

ambiente externo à organização também é considerado pela autora; o sistema mais 

amplo com suas características culturais, econômicas, sociais e políticas em que a 

organização está inserida. 

Ao atuar no sistema humano, o DO traz como fator relevante o 

comportamento do sistema humano da organização para propiciar as mudanças, 

mesmo que estas incidam especificamente e num dado momento, sobre componentes 

técnicos, estruturais, materiais ou de outra espécie da organização. 

Existe uma variedade de modelos de DO que adotam uma variedade de 

abordagens, conceitos e estratégias. O modelo da pesquisa-ação fornece as 

ferramentas de trabalho para diagnosticar, implementar e avaliar um processo de 

mudança; promove a adesão ao método científico e coloca ênfase particular na 

avaliação pós-mudança. 

A pesquisa-ação é uma importante metodologia para os especialistas em 

DO seguirem, pois fornece as ferramentas de trabalho passo a passo para 

diagnosticar, implementar e avaliar um processo de mudança (WAGNER III; 

HOLLENBECK, 2009).  

A fase inicial da pesquisa-ação é a identificação do problema, onde 

alguém na organização percebe problemas que poderiam ser resolvidos com a ajuda 

de um agente de mudanças. 

A segunda fase é a fase de consulta onde a empresa representada por um 

gerente, por exemplo, esclarece os problemas percebidos junto ao agente de 

mudanças e consideram maneiras de lidar com eles. 

A terceira fase é a de coleta de dados e de diagnóstico provisório, onde o 

agente de mudanças inicia o processo de diagnostico coletando dados da organização 

e seus problemas detectados. O agente observa, entrevista os funcionários e analisa 

os registros de desempenho com a ajuda de um membro da organização, garantindo o 

acesso a um volume de dados significativos. O agente conclui esta fase com o exame 

dos dados e um diagnóstico provisório da situação. 

Na fase seguinte, feedback para a organização cliente, os dados e o 
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diagnostico provisório são apresentados a alta administração da organização cliente. 

A quinta fase é a do diagnóstico conjunto e planejamento da ação, onde o 

agente de mudança e a alta administração discutem o significado dos dados, as 

implicações para o funcionamento organizacional e as necessidades de nova coleta de 

dados e diagnóstico. Nesse momento outras pessoas podem ser envolvidas no 

processo de diagnóstico.  

Em seguida, a empresa coloca o plano em operação e executa os passos de 

sua ação. Além da intervenção projetada em conjunto, a fase da ação pode envolver 

atividades de coleta de dados adicionais, nova análise da situação-problema e o 

planejamento da ação complementar. 

 

 
Figura 3 - Modelo de pesquisa-ação. 
Fonte: Wagner III e Hollenbeck (2009). 
 

A pesquisa-ação é um processo cíclico, também se coletam dados após as 

ações terem sido empreendidas durante a fase de coleta de dados e avaliação pós-

ação. O objetivo é monitorar e avaliar a eficácia de uma intervenção. Na avaliação da 

intervenção, os grupos examinam os dados e verificam se necessitam de um novo 

diagnóstico da situação, executam analises adicionais da situação e desenvolvem 

novas intervenções. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

Neste capitulo são apresentadas informações sobre as empresas 

pesquisadas, incluindo informações sobre a consultoria GPTW. Também são 

apresentados os aspectos metodológicos desta pesquisa. 

 

 

5.1 Caracterização da amostra pesquisada 

 

 

A escolha das empresas para aplicação da pesquisa deu-se através da 

premiação do Great Place To Work do ano de 2012, tendo em vista que o resultado 

do ano de 2013 ainda não tinha sido veiculado quando a pesquisa foi aplicada. 

O Great Place To Work Institute surgiu em 1991como uma extensão da 

obra de Robert Levering e Milton Moskowitz (1984) “As 100 melhores empresas 

para se trabalhar”. 

A pesquisa das Melhores Empresas para Trabalhar GPTW analisa e 

reconhece os melhores ambientes de trabalho em mais de 49 países em todo o mundo. 

Com base nos dados que representam mais de 11 milhões de funcionários, a pesquisa 

forma o maior e o mais respeitado estudo de excelência de ambiente de trabalho e de 

práticas de gestão de pessoas. 

A metodologia do Great Place to Work é reconhecida como rigorosa e 

objetiva, estabelecendo um padrão global na definição de excelentes ambientes de 

trabalho em empresas privadas, públicas, universidades e em órgãos do setor sem 

fins lucrativos. Os resultados são publicados anualmente em vários veículos de 

comunicação de prestígio em todo o mundo, como por exemplo, Fortune, 

HSM, Handesblatt, e Le Figaro Économie. 

No Brasil, o Great Place To Work Institute foi fundado em 2006, em 

parceria com a Revista Época. Logo após, o Instituto expandiu suas atividades para 

vários Estados, estabelecendo parcerias regionais. No Ceará, a parceria do instituto é 

com o grupo O Povo de Comunicações e apoiado pelo Instituto FA7. 

A pesquisa é gratuita, porém para participar, a organização precisa ter no 

mínimo 50 funcionários e ter registro no Estado onde fará a inscrição. 
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O modelo organizacional proposto pelo GPTW está ancorado em três 

grandes critérios das relações entre as organizações e seus colaboradores: a 

confiança, o orgulho e a camaradagem. Para o GPTW a chave para criar um ambiente 

de trabalho não é a prescrição de um conjunto de benefícios, programas e práticas 

para funcionários, mas a construção de relações de alta qualidade, caracterizadas 

por confiança, orgulho e camaradagem. 

 

 

Figura 1 - Relações profissionais. 
Fonte: Great Place to Work (2012). 
 

As empresas que participam dos processos do Great Place to Work são 

avaliadas por meio de duas ferramentas: Pesquisa de Funcionários Trust Indexe 

Culture Audit (questionário de práticas da empresa). 

O Trust Index (pesquisa de funcionários) corresponde a 56% da avaliação. 

Com base na análise e estudo das respostas do Trust Index, o Great Place to Work 

consegue identificar a percepção dos funcionários em relação ao ambiente de 

trabalho, mensurando assim o orgulho, camaradagem, trabalho em equipe e 

principalmente o nível de confiança entre os colaboradores e a liderança. 

O Culture Audit corresponde a 33% da avaliação. Tem como objetivo 

expressar a cultura da empresa e traz o levantamento das práticas: como as empresas 

contratam e recebem os funcionários, como elas inspiram seus colaboradores, como 

elas falam e escutam, como desenvolvem os profissionais (e as pessoas), agradecem 

o bom trabalho, celebram as conquistas, compartilham os resultados, cuidam das 
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pessoas. 

A avaliação das práticas é feita de forma comparativa. As práticas da 

empresa foram avaliadas em cinco critérios: Variedade; Originalidade; Abrangência; 

Calor Humano; e Integração. 

 

 

Figura 2 - Levantamento de práticas. 
Fonte: Great Place to Work (2012). 

 

As empresas são classificadas de acordo com sua média geral, calculada 

da seguinte maneira: 56% da nota do Trust Index somado a 11% da nota das duas 

questões subjetivas e somado a 33% da nota do culture audit. 

Em 2012 o resultado das 40 “melhores empresas para trabalhar no Ceará” 

foi divulgado pelo grupo de comunicação O Povo, divididas em dez categorias e 

subcategorias. 
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Categorias Subcategorias 

Construção e bens imobiliários 
Bens imobiliários 

Gestão da propriedade e contratante 

Serviços financeiros e seguros - 

Varejo 
Comida/mercearia 

Computadores /eletrônica 

Fábrica e produção 

Celulose, papel, produtos de papel 

Materiais de construção,  

Distribuidora de energia 

Eletrônicos 

Tecnologia da Informação 
Software 

Consultoria em TI 

Transporte Transporte e armazenamento 

Hospitalidade Hotel 

Serviços profissionais Gestão de viagens 

Assistência médica Serviços 

Sem definição - 
Quadro 1 - Categorias e subcategorias do prêmio GPTW Ceará.   

Fonte: Great Place to Work (2012). 

 

Na presente pesquisa utilizamos somente a categoria de construção e bens 

imobiliários, na qual cinco empresas foram premiadas como “melhores para trabalhar 

no Ceará”. Destas cinco, apenas três utilizavam avaliação de desempenho por 

competências e destas, apenas uma delas não se mostrou receptiva em cooperar com 

a pesquisa. 

A primeira empresa a participar da pesquisa atua no mercado de 

construção e bens imobiliários há seis anos e tem atualmente setenta e dois 

colaboradores, no qual treze atuam em cargos de gerência e coordenação, conforme 

amostra dessa pesquisa. Mesmo há pouco tempo no mercado cearense, a empresa tem 

certificação pela norma ISO 9001:2008 e a certificação “verde” - Green Building 

Council Brasil (GBC Brasil), com a preocupação em contribuir com o meio 

ambiente, já que garante a adoção de medidas sustentáveis e ecologicamente corretas 

na obra e no dia a dia. A certificação orienta a respeito do selo Leed, liderança em 
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design, energia e meio ambiente no país. Entre os valores e atitudes da organização 

estão: transparência, relacionamento, solidez, responsabilidade socioambiental, 

qualidade e simplicidade. 

A segunda empresa atua no mercado cearense há trinta e dois anos com 

administração e locação de imóveis e tem atualmente cento e dezoito colaboradores, 

no qual quinze atuam em cargos de gerência e coordenação. Conquistou vários 

prêmios e certificações, entre eles, a ISO 9001:2008, certificado da Fundação Abrinq 

(Empresa Amiga da Criança), Prêmio Delmiro Gouveia, Destaque Empresarial, 

Premio Marcas Que Eu Gosto, Destaque Imobiliário. O comprometimento em realizar 

ações que promovam o bem-estar da sociedade é visto nos projetos de ações sociais 

envolvendo onze instituições filantrópicas. Entre os valores e atitudes da organização 

está o respeito, a transparência, a realização humana, a responsabilidade social e a 

sustentabilidade. 

Na primeira empresa pesquisada foram entrevistados treze colaboradores 

de um total de quatorze, ou seja, 92% da amostra, pois uma das colaboradoras estava 

afastada em razão da licença maternidade. Na segunda empresa pesquisada foram 

entrevistados quinze colaboradores de um total de quinze, ou seja, 100% dos 

colaboradores que atuam em cargos de gestão. 

 

Empresas 
Tamanho 

Populacional 
Amostra 

Amostra 

Pesquisada 

% Amostra 

Pesquisada 

% Amostra 

Pesquisada/Universo 

Empresa 1 72 14 13 92 18 

Empresa 2 118 15 15 100 13 

Total 190 28 27 96 15 
Tabela 1 - Quantidade de colaboradores das empresas da categoria de construção e incorporação. 

Fonte: Pesquisa direta. 

 

 

5.2 Tipologia da pesquisa 

 

 

Na concepção dos estudiosos da metodologia científica como Gil (2008) e 

Vergara (2004) a tipologia da pesquisa pode ser melhor compreendida a partir de 

seus métodos, instrumentos, técnicas, objetivos, meios e fins; e pode ser classificada 
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segundo a área da ciência, a abordagem, os objetivos e os procedimentos. 

A pesquisa qualitativa, escolhida como abordagem deste estudo, é 

utilizada para a descoberta das complexidades das questões da pesquisa. O 

pesquisador se aprofunda no contexto e na perspectiva de interpretar através das 

observações no ambiente em que a investigação está sendo feita, em tempo real. A 

ênfase não está em medir variáveis envolvidas no fenômeno, está na compreensão de 

sua complexidade.  

Para Gil (2008) na pesquisa qualitativa as informações obtidas não podem 

ser quantificáveis, os dados coletados são analisados intuitivamente, a interpretação 

dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo desse tipo de 

pesquisa. 

Creswell (2007) a define como é um meio para explorar e para entender os 

significados que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva, 

visando responder ao seguinte questionamento: Qual a importância da avaliação de 

desempenho por competências para o desenvolvimento organizacional? 

Na pesquisa descritiva os fatos são observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados sem interferência do pesquisador e utiliza-se de técnicas 

padronizadas de coletas de dados tais como: questionários e observação sistemática. 

(GIL, 2008). 

A metodologia adotada neste estudo busca solucionar os questionamentos 

e a confirmação ou refutação dos pressupostos e objetivos elaborados. Dessa forma, 

quanto aos procedimentos trata-se de uma pesquisa de campo. Para Gil (2008) a 

pesquisa de campo, envolve os meios de coleta e análise de dados. 

 

 

5.3 Técnicas de levantamento de dados 

 

 

Inicialmente foi realizada análise documental, para identificação das 

melhores empresas para trabalhar do GPTW 2012 e a entrevista individual e 

estruturada. 

As entrevistas foram aplicadas nos gestores dos níveis hierárquicos de 

gerência e coordenação, contratados das empresas que estão entre as melhores para 
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trabalhar segundo o GPTW/2012. Essa ferramenta de coleta de dados possibilita a 

obtenção de informações necessárias para atender aos objetivos desse estudo. As 

entrevistas são consideradas uma das mais importantes fontes de informações e fonte 

essencial de evidências. (YIN, 2010). 

O formulário para aplicação das entrevistas foi constituído de duas partes: 

a primeira aborda questões relacionas a empresa no qual o entrevistado pertence, 

cargo do entrevistado (gerencia ou coordenação), idade, sexo, grau de instrução 

(escolaridade) e admissão. 

A segunda parte foi composta de seis perguntas abertas cujas respostas 

estão em consonância com o objetivo geral, com os objetivos específicos e com os 

pressupostos desta pesquisa. 

 

 

5.4 Técnicas de análise dos dados 

 

 

As entrevistas foram transcritas e as respostas analisadas e formatadas 

possibilitando a percepção dos gestores quanto à importância da avaliação de 

desempenho por competências para o desenvolvimento organizacional. Os dados 

foram analisados por meio da análise do conteúdo, técnica para o estudo e análise da 

comunicação de maneira objetiva e sistemática. Buscam-se inferências confiáveis de 

dados e informações a respeito de determinado contexto a partir do discurso dos 

entrevistados. 

Segundo Martins e Theóphilo (2007) a análise do conteúdo compreende 

três etapas fundamentais: a pré-análise, compreende a coleta e organização do 

material a ser analisado; a descrição analítica, estudo aprofundado do material, 

orientado pelas hipóteses e referencial teórico; e a interpretação inferencial, com 

quadros de referência em que os conteúdos são revelados em função dos propósitos 

do estudo. 

Para análise dos dados foram seguidas as etapas da análise do conteúdo: 

pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, associados ao uso do software Atlas.ti (BARDIN, 2002). 

Este software foi escolhido por apresentar algumas vantagens, dentre elas: 

flexibilidade para a geração e estruturação dos dados qualitativos; análise e 



54 

apresentação dos resultados, possibilitando a construção de redes semânticas; a 

exportação de documentos em diferentes formatos (XML, HTML, RTF). O software 

Atlas.ti permite a descoberta de fenômenos complexos, os quais possivelmente, não 

seriam detectáveis na simples leitura do texto, principalmente, em relação à técnica 

tradicional de tratamento dos dados manualmente. 

O uso deste é indicado para ajudar o pesquisador a organizar, registrar e 

possibilitar o acompanhamento dos registros efetuados, contribuindo para a 

confiabilidade do estudo. Além disso, possibilita analisar e gerenciar distintos tipos 

de documentos ou instrumentos de coleta de dados, tais como: respostas às questões 

abertas de questionários, relatórios de observação e demais textos expressos na 

modalidade escrita.  O software ainda permite realizar anotações e comentários, 

elaboração de relatórios, de memorandos, edição, disposição dos dados em tabelas e 

matrizes, entre outros. 

Os principais elementos interligados ao software e que estão dentro de um 

projeto, denominado unidade hermenêutica, são: os documentos primários (P-Docs), 

as citações (Quotes), os códigos (Codes) e as notas (Memos). Esses elementos dão 

origem às teias, consideradas ferramentas de análise que podem ser utilizadas para 

ilustrar as relações que foram analisadas pelo pesquisador. 

O uso do software pode favorecer a pesquisa em diferentes aspectos, um 

deles é o tempo que pode ser otimizado devido ao conjunto de dados coletados. Outra 

vantagem é quanto à possibilidade de análise mais profunda e complexa no 

tratamento dos dados. 
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6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Neste capitulo são apresentados o perfil dos respondentes, tais como: % 

de participação, cargo, faixa etária, tempo de empresa e gênero dos respondentes. Em 

seguida os resultados relacionados a cada questão da entrevista são analisados e 

discutidos. 

 

 

6.1 Dados gerais 

 

 

O questionário foi composto por cinco questões abertas com o objetivo de 

responder aos pressupostos desta pesquisa. Além das questões abertas tiveram mais 

seis questões relacionadas à identificação do perfil dos respondentes, tais como: 

empresa que o colaborador trabalha, cargo ocupado, tempo de empresa, grau de 

instrução, gênero e idade. 

Os gráficos abaixo evidenciam a identificação do perfil dos respondentes. 

 

 
Gráfico 1 - Percentual de participantes por empresa. 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

No gráfico 1 podemos observar que 92% da amostra pesquisada na 

empresa 1 respondeu a pesquisa e 100% da amostra pesquisada na empresa 2. 
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Gráfico 2 - Cargo dos respondentes. 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

Conforme podemos observar no gráfico 2, levando em consideração 

amostra escolhida, ou seja, ocupantes dos cargos de gerencia e coordenação, 

podemos afirmar que na empresa 1 67% dos respondentes ocupam o cargo de 

gerência e 23% ocupam o cargo de coordenação. Na empresa 2 75% dos respondentes 

são coordenadores e 25% gerentes. 

 

 
Gráfico 3 - Tempo de empresa dos respondentes. 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

No gráfico 3 evidencia-se que na empresa 1, 60% dos respondentes tem 

entre 2 (dois) e 3 (três) anos de contratados e 17% tem acima de 4 (quatro) anos de 

contratados, apenas 8% tem menos de 1 ano de contratado. Na empresa 2, 34% tem 

entre 2 (dois) e 3 (três) anos de contratados e o mesmo percentual tem entre 3 (três) e 

4 (quatro) anos de contratados; 25% tem acima de 4 (quatro) anos de contratados e 
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não houveram respondentes que estão há menos de 1 ano na empresa. 

 

 
Gráfico 4 - Grau de instrução dos respondentes. 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

O gráfico 4 indica que nenhum dos respondentes tem abaixo do nível 

superior. Na empresa 1 há maior concentração no nível superior completo, o que 

corresponde a 62%. 30% tem especialização e 8% já iniciou mas ainda não concluiu 

o nível superior. 

Na empresa 2 também a maior quantidade dos respondentes tem o ensino 

superior completo, 47%. 40% tem ainda não concluiu o nível superior e 13% tem 

especialização.  

 

 
Gráfico 5 - Gênero dos respondentes. 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

O gráfico 5 revela a predominância do publico feminino em cargos de 
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gestão, tanto na empresa 1 como na empresa 2. Na empresa 1 69% dos respondentes 

são do sexo feminino, contra 31% do sexo masculino. Na empresa 2, 66% é do sexo 

feminino e 34% do sexo masculino. 

 

 
Gráfico 6 - Faixa etária dos respondentes. 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

De acordo com o gráfico 6, observamos que na empresa 1; 62% dos 

respondentes tem idade entre trinta e quarenta anos, 23% tem idade inferior a trinta 

anos e 15% tem entre quarenta e cinquenta anos.  

Na empresa 2; 40% tem entre quarenta e cinquenta anos e o mesmo 

quantitativo entre trinta e quarenta anos, apenas 20% tem entre vinte e trinta anos.  

Esses dados demonstram que o perfil de lideres destas empresas tem 

habilidade em lidar com os avanços da tecnologia e com a quebra de paradigmas. 

 

 

6.2 Análise e discussão dos resultados 

 

 

A análise dos dados das entrevistas foi realizada através da utilização do 

software Atlas.ti e da análise do conteúdo. A análise do conteúdo pode ser definida: 

 

como um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção e recepção destas mensagens (BARDIN, 
2002, p.42). 
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Para tal, foram seguidas as etapas propostas por esta mesma autora: pré-

análise; exploração do material; tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Associadas ao uso do Atlas.ti, consistiram em outros elementos, tais como: leitura 

flutuante, preparação dos materiais, identificação e codificação dos documentos, 

criação de unidades hermenêuticas, associação dos documentos primários, construção 

de códigos e memos, contagem de palavras, seleção de segmentos textuais e outros. 

A preparação do material para a pesquisa se deu através da organização 

dos instrumentos de coleta dos dados, a saber: análise bibliográfica dos documentos 

com o ranking das melhores empresas para trabalhar no Ceará segundo a pesquisa do 

GPTW e as entrevistas realizadas com os gestores destas empresas. 

Foi realizada a leitura de todo material reunido e as análises das 

informações que estavam em consonância com os objetivos da pesquisa, o conteúdo 

com dados significativos e relevantes aos objetivos da análise. 

As informações para identificação do perfil dos respondentes (empresa 

que o colaborador trabalha, cargo ocupado, tempo de empresa, grau de instrução, 

gênero e idade) foram inseridas em planilhas utilizando o Microsoft Excel.  

As vinte e sete entrevistas foram transcritas e salvas em pastas no 

computador formatadas no Microsoft Word possibilitando melhor acurácia dos dados 

para a análise do conteúdo.  Como o foco da pesquisa estava em consonância com as 

cinco questões abertas, as respostas deram origens a outros arquivos que foram 

separados por questões. Cada questão deu origem a uma unidade hermenêutica, que 

são considerados os arquivos que contém todos os dados de pesquisa, provenientes 

dos arquivos de origem no software Atlas.ti. 

Os documentos salvos como arquivos em pastas no computador foram 

preparados e codificados para análise. As cinco questões abertas deram origem a 

cinco arquivos preparados para análise para identificação das diferentes informações 

necessárias para a continuidade do processo. 

Conforme a figura a seguir, nessa etapa foi realizada a codificação dos 

materiais através de nomenclaturas alfa numéricas equivalente as iniciais dos 

documentos, utilizando o gerenciador de documentos primários do Atlas.ti (P-Docs); 

por exemplo, QUE1 (Questão 1). O conteúdo deste arquivo foi composto das treze 

respostas dos pesquisados da empresa 1 e as quinze respostas dos pesquisados da 

empresa 2. 
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Em seguida foram criadas categorias relacionadas ao objeto da pesquisa. 

As deduções lógicas ou inferências obtidas a partir das categorias foram responsáveis 

pela identificação das questões contidas nos conteúdos das mensagens, obtidos 

através das respostas dos participantes. 

Dessa forma, às palavras isoladas são atribuídas as relações com as 

mensagens, possibilitando inferências a partir destas mensagens. “A leitura do 

material por parte do pesquisador responsável pela análise não é, portanto, uma 

leitura à letra, mas, o realçar de um sentido que se encontra em segundo plano” 

(BARDIN, 1977, p. 41). 

Na análise das entrevistas, o discurso dos entrevistados foi desmembrado 

em categorias, cujos critérios desta categorização foram determinados pelos temas 

relacionados aos objetos de pesquisa, tais como: desempenho, desenvolvimento 

organizacional, cultura, mudança e desenvolvimento. Tais temas foram analisados no 

discurso dos sujeitos pesquisados e com o auxílio das ferramentas do Microsoft 

Word, os aspectos relevantes sobre as categorias determinadas foram destacados em 

negrito. 

O conjunto de categorias selecionadas geraram indicações produtivas para 

o processo de inferência, contribuindo para que as interpretações espelhassem 

resultados validados pelo método. Com o auxílio do Atlas.ti as categorias criadas 

foram tratadas como códigos ou code.  

De acordo com Bardin (2002), a codificação consiste na transformação 

dos dados brutos, o que, por meio de um recorte, permite atingir uma representação 

do conteúdo capaz de evidenciar para o pesquisador características presentes do 

material analisado.  

Foi utilizado o recurso de contagem de palavras do software Atlas.ti para a 

análise das respostas dos entrevistados inseridas como projetos ou unidades 

hermenêuticas. Este recurso permite que o software tabule todas as palavras contidas 

nos documentos, em ordem alfabética e com a frequência, ou seja, a quantidade de 

vezes que a palavra foi evidenciada. 

Através deste recurso, foi feito um filtro, pois nem tudo que o software 

codifica automaticamente se trata efetivamente do contexto analisado, as preposições 

e artigos foram excluídos da contagem. Com o filtro foi possível identificar a 

frequência das palavras relacionadas à categoria relevantes ao tema. 

A primeira questão (QUE1) da entrevista foi relacionada aos motivos 
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pelos quais as empresas selecionadas realizam a avaliação de desempenho por 

competência. O código principal inserido no Atlas.ti foi “Motivo”. A partir deste 

código principal, as palavras relacionadas a esse código e que respondem a pergunta 

principal foram categorizadas e originaram outros códigos, por exemplo: 

desempenho, crescimento, feedback. 

Após relacionar cada resposta ao código (codes) foi possível analisar os 

principais motivos que respondem a pergunta utilizando o editor de visualizações de 

redes (Network View Editor) do Atlas.ti. 

 

 
Figura 3 - Visualizações de redes questão 1/Empresa 1. 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

 

 

 

Motivo {0-10} 

   Desenvolvimento{4-1} 

Desempenho {4-1} 

   Crescimento {3-1} 

Feedback  {2-1} 

Meritocracia  {3-1} 

Valorização dos colaboradores {1-1} 

Reter talentos {1-1} 

    Participação dos colaboradores {1-1} 

Reconhecimento {1-1} 
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Figura 7 - Visualizações de redes questão 1/Empresa 2. 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

As figuras 6 e 7 indicam que ligado ao código principal “motivo” estão 

relacionados os demais códigos. Em resposta a questão 1 na empresa 1, é possível 

afirmar que os principais motivos para que a  avaliação de desempenho com foco em 

competências seja aplicada na empresa1 estão relacionados às variáveis: 

desenvolvimento profissional, mensurar o desempenho, possibilitar o crescimento 

dos colaboradores, feedback, meritocracia; nesta ordem. 

O motivo relacionado ao desenvolvimento profissional {4-1} foi o mais 

evidente. Significa que se relacionou a quatro respostas e está associado a um código 

principal (motivo). Algumas falas dos respondentes retratam esse motivo: “para o 

desenvolvimento do colaborador”; “É aplicada para medir o nível dos gestores e 

identificar pontos de melhoria, seus gaps para a melhoria, possibilitando o desenvolvimento 

do colaborador”. 

Na empresa 2, os resultados foram similares, divergindo na frequência das 

respostas. Os principais motivos para que a avaliação de desempenho com foco em 

competências seja aplicada na empresa 2 estão relacionados às variáveis: 

desenvolvimento profissional, mensurar o desempenho, possibilitar o crescimento 

dos colaboradores, feedback; nesta ordem. 

O motivo relacionado ao desenvolvimento profissional {5-1} também foi o 

mais evidente. Foi relacionado a cinco respostas e está associado a um código 

principal (motivo). No discurso dos respondentes desta empresa encontramos as 

seguintes respostas: “Para que os colaboradores sejam acompanhados e desenvolvidos na 

Motivo {0-10} 

   Desenvolvimento{5-1} 

Desempenho {2-1} 

Crescimento {2-1} 

Feedback  {2-1} 

Meritocracia  {1-1} 

Valorização dos colaboradores  {1-1} 

    Participação dos colaboradores  {1-1} 

  Foco nos resultados  {1-1} 

Reconhecimento {1-1} 
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empresa”. 

No contexto de gestão estratégica de recursos humanos, o 

desenvolvimento profissional destaca-se como função imprescindível para a 

manutenção do pessoal necessário e o consequente atingimento dos objetivos 

organizacionais. 

Os demais fatores relacionados a questão 1 (QUE1) estão embasadas no 

conceito de que a avaliação de desempenho proporciona um julgamento sistemático 

para fundamentar movimentações de pessoal (promoções, transferências e outros) e 

permite comunicar aos funcionários como eles estão indo em seu trabalho, sugerindo 

necessidades de mudanças no comportamento através do feedback.  

 

 

Figura 8 - Visualização de redes da questão 2/Empresa 1. 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

   Alterações na cultura {0-2} 

Não {4-1} 

    Desenvolvimento pessoas {7-1} 

   Crescimento profissional {2-1} 

Melhoria do desempenho {1-1} 

    Participação dos colaboradores  {1-1} 

  Mudança na postura das pessoas  {1-1} 

   Aproximação líder/liderado {1-1} 

Sim {10-9} 

    Melhoria dos processos {2-1} 

  Reconhecimento pelas competências  {1-1} 

   Qualidade de vida  {1-1} 
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Figura 9 - Visualização de redes da questão 2/Empresa 2. 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

A questão 2 (QUE2) estava relacionada a seguinte pergunta: A avaliação 

de desempenho por competências trouxe alterações na cultura da empresa? Quais? 

Essa questão busca responder aos objetivos específicos embasados pela abordagem 

da cultura na teoria do desenvolvimento organizacional. 

Em resposta a essa pergunta foi observado que na empresa 1, 30% dos 

respondentes não perceberam mudanças na cultura organizacional destas empresas e 

na empresa 2, 20%. 70% na empresa 1, perceberam mudanças significativas e 80% na 

empresa 2. 

As principais mudanças relatadas pelos respondentes na empresa 1 foram: 

desenvolvimento das pessoas, crescimento profissional, melhorias no desempenho, 

maior participação dos colaboradores e melhoria dos processos. Na empresa 2, as 

mais mudanças mais significativas foram todas acima citas, exceto a melhoria nos 

processos. 

Nas respostas mencionadas podemos perceber os aspectos citados no paragrafo 

anterior: “O funcionário começa a buscar o desenvolvimento para também alcançar voos 

maiores, salários melhores”, “Na prática eu ainda não percebi mudanças visíveis”, “Sim. 

Colaboradores mais conscientes para buscar seu crescimento profissional, seu 

desenvolvimento e participação nos treinamentos”. 

Foram citadas ainda outras mudanças, porém não foram as mais relatadas. 

    Mudança na postura das pessoas {1-1} 

Alterações na cultura {0-2} 

Não {3-1} 

  Desenvolvimento das pessoas {5-

Crescimento profissional {2-1} 

Melhoria do desempenho {2-1} 

    Participação dos colaboradores  {2-1} 

Sim {11-9} 

Autonomia {1-1} 

Liberdade de atuação {1-1} 

    Comprometimento das pessoas {1-1} 

    Compreensão do trabalho {1-1} 
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Na empresa 1, são: mudança na postura das pessoas, aproximação entre líder e 

liderado, reconhecimento pelas competências e qualidade de vida. Na empresa 2 

foram: melhor compreensão do trabalho, comprometimento das pessoas, liberdade de 

atuação, autonomia. 

Segundo Shein (1992) e Rosseau (1990) os aspectos mais citados estavam 

relacionados aos valores, níveis de manifestação da cultura, especificados no item 

4.2 desta pesquisa. Está relacionado a mudança no comportamento das pessoas, na 

forma como as pessoas pensam e se relacionam (FERREIRA; ASSMAR, 2008). 

Os valores estabelecem o que é importante para os membros de uma 

cultura e quando existe uma tarefa, a primeira avaliação proposta reflete as premissas 

individuais destes membros sobre o que funcionará ou não. Dessa forma, a avaliação 

de desempenho por competências pode ser vista como a tarefa que trouxe alterações 

na forma como as coisas devem ser. 

Analisando tais resultados sob a ótica do Modelo dos Valores 

Competitivos, observou-se que as principais mudanças relatadas estavam em 

consonância com a cultura clã, no qual há a ênfase no desenvolvimento dos recursos 

humanos e a valorização da participação dos seus membros na tomada de decisão. 

A cultura organizacional é fator de suma importância para o sucesso da 

organização e está relacionada a todos os componentes organizacionais, desde as 

relações humanas, estrutura organizacional e até o processo de tomada de decisão. A 

avaliação de desempenho por competências possibilita que esse contexto seja 

trabalhado de forma objetiva, clara e com critérios definidos, envolvendo avaliador e 

avaliado e possibilitando maior cooperação para o alcance dos resultados. 
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Figura 10 - Visualização de redes da questão 3/Empresa 1. 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

 

 

Figura 11 - Visualização de redes da questão 3/Empresa 1. 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

A questão 3 (QUE3) da entrevista estava relacionada as principais 

mudanças promovidas pelas organização pela avaliação de desempenho. Essa questão 

busca responder aos objetivos específicos embasados pela abordagem da mudança na 

teoria do desenvolvimento organizacional. 

Em resposta a essa pergunta foi observado que na empresa 1, apenas 8% 

dos respondentes não percebeu mudanças na cultura organizacional destas empresas e 

na empresa 2, apenas 13%. 92% na empresa 1, perceberam mudanças significativas e 

      Mudanças promovidas na organização {0-2} 

Não {2-1} 

  Gestão dos processos {4-1} 

   Comprometimento das pessoas {2-1} 

Desenvolv.  profissional {2-1}     Melhor relacionamento {2-1} 

 Aproximação líder/liderado {1-1} 

Sim {6-1} 

  Crescimento profissional  {1-1} 

      Mudanças promovidas na organização {0-2} 

Não {1-1} 

  Gestão dos processos {2-1} 

   Comprometimento das pessoas {3-1} 

Desenvolv.  profissional {2-1}     Melhor relacionamento {1-1} 

 Promoção do aprendizado {1-1} 

Sim {6-1} 

  Compreensão do trabalho {1-1} 
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87% na empresa 2.  

As principais mudanças relatadas pelos respondentes na empresa 1 e na 

empresa 2 foram semelhantes. Na empresa 1, as mais mudanças mais significativas 

foram: melhoria na gestão dos processos, comprometimento das pessoas, 

desenvolvimento profissional. Na empresa 2 foram:  melhoria na gestão dos 

processos, comprometimento das pessoas, desenvolvimento profissional e melhor 

relacionamento entre as pessoas. 

A exemplo do resultado citado no parágrafo acima, podemos citar algumas 

falas: “Acho que nós passamos a verificar o nosso nível de desempenho para as nossas 

responsabilidades e atribuições dentro da empresa”, “Não tínhamos critérios bem definidos 

para promover as pessoas e nem a comparação entre os desempenhos das pessoas para definir 

até critérios de salários, os processos passaram  ser melhor definidos”, “o interesse pelo 

desenvolvimento”, “desenvolvimento dos colaboradores, ver se o que esta sendo feito esta de 

acordo com o que a empresa necessita e o que pode ser melhorado, crescimento pessoal e 

profissional”. 

 Foram citadas ainda outras mudanças, porém não foram as mais relatadas. 

Na empresa 1, são: melhor relacionamento, promoção do aprendizado e compreensão 

do trabalho. Na empresa 2 foram: aproximação entre líder e liderado e crescimento 

profissional. 

Estes aspectos estão relacionados a fontes internas e com o modelo de 

Pettigrew e Whipp (1992) especificados no item 4.3 desta pesquisa. Os aspectos mais 

citados estão em consonância com o conteúdo da mudança deste modelo proposto, 

pois explicam o que foi mudado. Os resultados apontaram para mudanças no 

entendimento das pessoas com relação ao processo da avaliação e a melhor utilização 

da ferramenta. 

Também foram localizados indicadores relacionados ao processo da 

mudança, uma vez que a avaliação de desempenho por competências trouxe um 

enfoque participativo, possibilitando a interação entre líder e liderado e a melhorias 

no comportamento das pessoas. 

As respostas desta pergunta ainda podem ser analisadas de acordo com o 

modelo de Burke e Litwin (1992) que estabelece conteúdos de mudança; na qual a 

mudança de maior impacto ocorre na organização quando a cultura ou a missão 

mudam. Neste caso, a questão anterior a esta (QUE2) ratificou que a maioria dos 

respondentes observou mudanças na cultura, porém não podemos mensurar as 
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mudanças externas, visto que o foco da pesquisa permeou o ambiente interno das 

empresas pesquisadas, por esta razão, não podemos afirmar se houveram mudanças 

transformacionais. 

Ainda de acordo com estes dois autores, podemos afirmar que houveram 

mudanças transacionais, pois as variáveis envolvidas nesse contexto estavam 

relacionadas a gestão dos processos de trabalho e estes se referem às práticas, 

políticas e procedimentos (BURKE; LITWIN, 1992). 

 

 
Figura 12 - Visualização de redes da questão 4/Empresa 1. 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

 

 

Figura 13 - Visualização de redes da questão 4/Empresa 2. 
Fonte: Pesquisa direta. 
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  Maturidade dos lideres {1-1} 
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A questão 4 estava relacionada a abordagem do desenvolvimento na teoria 

do desenvolvimento organizacional, cuja pergunta desta questão foi: Qual a 

importância da avaliação de desempenho com foco em competências para o 

desenvolvimento da organização? 

Na empresa 1, foi possível constatar que a avaliação de desempenho por 

competência é importante para o desenvolvimento organizacional por proporcionar às 

empresas profissionais mais preparados, melhor percepção das pessoas, pensamento 

alinhado com a empresa, melhorias nos resultados, qualidade nos processos e  

desenvolvimento das pessoas. Ainda podemos perceber uma resposta relacionada a: 

satisfação dos colaboradores, amadurecimento profissional e interação entre líder e 

liderado. A exemplo disso, podemos citar a fala de um dos respondentes: “Uma vez a 

empresa tendo profissionais preparados com suas dificuldades sanadas, dentro do alinhamento 

de cultura, de perfil, de atitudes, gera mais resultados e amepresa tem seus resultados 

atingidos” 

Na empresa 2, foi possível constatar que a avaliação de desempenho por 

competência é importante para o desenvolvimento organizacional por proporcionar às 

empresas profissionais mais preparados, melhor percepção das pessoas, pensamento 

alinhado com a empresa, melhorias nos resultados e  desenvolvimento das pessoas. 

Ainda podemos perceber uma resposta relacionada a: satisfação dos colaboradores, 

amadurecimento profissional e maturidade dos lideres. 

Um trecho da fala de um dos respondentes traduz o que foi exposto 

anteriormente: “ter cada dia mais profissionais mais qualificados e preparados para exercer 

as suas atividades”. 

Estas características citadas estão em consonância com o pensamento de 

Foguel e Souza (1989) ao abordar o desenvolvimento como algo sistemático que se 

caracteriza por envolver uma ordem definida de progressão, em que se sucedem 

estágios diferenciados por mudanças significativas, ou seja, aquelas que alteram os 

padrões de comportamento e desempenho das organizações. 

O desenvolvimento sistemático traz as dimensões de comportamento e de 

experiência humana para a dinâmica da mudança, o que não ocorre com a mudança 

evolucionária e com a revolucionária. Há uma compreensão, discernimento, 

comprometimento e convicção quanto à correção da mudança do que é para o que 

deveria ser.  
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Figura 14 - Visualização de redes da questão 5/Empresa 1. 
Fonte: Pesquisa direta. 
 

 

 

Figura 15 - Visualização de redes da questão 5/Empresa 2. 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

A última questão abordou sobre as principais melhorias advindas com a 

aplicação da avaliação de desempenho por competências. Na empresa 1, 8% da 

amostra pesquisada não perceberam melhorias significativas advindas da avaliação 

de desempenho e 92% perceberam. Na empresa 1, 7% da amostra pesquisada não 

perceberam melhorias significativas advindas da avaliação de desempenho e 93% 

perceberam.  

Na empresa 1, dentre as principais melhorias advindas podemos destacar: 

melhor compreensão do colaborador, objetividade na avaliação, prosperidade da 

Melhorias advindas da AD {0-9} 

Não percebo  {1-1} 

   Compreensão dos colaboradores {3-1} 

     Objetividade na avaliação {2-1} 

    Prosperidade da empresa {3-1} 

Desenvolvimento do colaborador {2-1} 

Crescimento do colaborador {2-1} 

Foco em competências {1-1} 

Ambiente de trabalho satisfatório {1-1} 

  Reconhecimento profissional {1-1} 

Melhorias advindas da AD {0-10} 

Não percebo  {1-1} 

   Compreensão dos colaboradores {2-1} 

     Objetividade na avaliação {2-1} 

    Prosperidade da empresa {1-1} 

Desenvolvimento do colaborador {2-1} 

Crescimento do colaborador {1-1} 

  Entendimento dos colaboradores {1-1} 

Ambiente de trabalho satisfatório {1-1} 

Satisfação das pessoas {1-1} 

Foco em competências {1-1} 

Crescimento da equipe {1-1} 
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empresa e desenvolvimento e crescimento dos colaboradores. Foram citas outras 

melhorias, porém, apenas por um respondente: foco em competências, ambiente de 

trabalho satisfatório e reconhecimento profissional. 

A exemplo disso, trouxemos algumas falas: “Foco nas competências do 

negocio, dos colaboradores, proximidade entre gestor e colaborador, mais atenção com 

relação ao resultado da empresa que está ligado a questão do desempenho do funcionário e do 

desempenho da empresa”, “As pessoas estão mais interessadas em se desenvolver para ocupar 

cargos melhores e terem crescimento. Todos buscam o crescimento na empresa”. 

Na empresa 2, dentre as principais melhorias advindas podemos destacar: 

melhor compreensão do colaborador, objetividade na avaliação e desenvolvimento do 

colaborador. Foram citas outras melhorias, porém, apenas por um respondente: 

prosperidade da empresa, crescimento dos colaboradores, foco em competências, 

ambiente de trabalho satisfatório, satisfação das pessoas, entendimento dos 

colaboradores e crescimento da equipe. 

As falas citas a seguir evidenciam as respostas descritas acima: “avaliação 

mais objetiva”, “O colaborador compreende melhor e sabe aonde seu trabalho pode 

melhorar”. 

Se a avaliação de desempenho por competências for bem conduzida, 

dificilmente os erros comuns relatados na seção 2.2 emergem de forma a prejudicar o 

processo avaliatório e os resultados podem ser atingidos. 

Analisando as respostas desta questão, podemos constatar que os objetivos 

da avaliação de desempenho por competências foram atingidos, pois permitiu ao 

colaborador maior conhecimento do seu cargo, do seu perfil de competências, 

formatação do seu plano de desenvolvimento profissional para o consequente 

desenvolvimento e crescimento do colaborador e da empresa. 

Por fim, as respostas das questões principais desta pesquisa, as que 

estavam diretamente relacionadas aos objetivos específicos anteriormente 

mencionados, foram cruzadas para análise das correlações e interfaces, no qual 

podemos observar a rede abaixo especificada.  
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Figura 46 - Visualização de redes das correlações das questões 2, 3 e 4. 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

De modo geral as principais alterações advindas da avaliação de 

desempenho por competências na abordagem da cultura, mudança e desenvolvimento 

da teoria do DO estavam relacionadas ao desenvolvimento das pessoas.  

Também foram encontrados pontos de consonância com as alterações 

relacionadas à abordagem da cultura e da mudança além desta acima mencionada: 

crescimento profissional, compreensão do trabalho, comprometimento das pessoas e 

aproximação entre líder e liderado. 

 

 

 

 

 

Des. Organizacional {0-9} 

Mudanças {0-8} 

Comprometim. pessoas  

   Promoção aprendizado 

    Compreensão trabalho 

 Desenv. do colaborador  

   Aprox. líder e liderado 

  Melhor relacionamento 

 Gestão dos processos  

Alterações na cultura {0-13} 

  Liberdade atuação 

Autonomia 

 Cresc. profissional 

Reconhecimento 
 p/ competências   

Mudança postura 

    Melhoria dos processo 

  Qualidade de vida 

   Melhoria  desempenho  

    Participação 

Amadurecimento profissional 

   Qualidade processos  

  Satisfação colaboradores  

  Melhoria resultados 

Pensamento alinhado 

Maturidade dos lideres  

Interação líder liderado 

Profissionais mais preparados 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa científica realizada nesta Dissertação de Mestrado foi 

embasada pela leitura de artigos científicos publicados, revistas acadêmicas e livros 

para a construção do arsenal teórico, relacionando-o aos resultados obtidos. 

A diversidade de material relacionado ao desempenho, avaliação de 

desempenho com foco em competências, cultura e mudança foi de grande valia, 

porém com relação à teoria do DO, foi possível observar que as fontes encontradas 

não eram tão atualizadas. Por tratar-se de uma teoria clássica, a maior parte do 

material data da década de 80. 

Essa Dissertação abordou sobre a avaliação de desempenho por 

competências e sua importância para o desenvolvimento organizacional.  A partir da 

pergunta norteadora visou pesquisar: Qual a importância da avaliação de desempenho 

por competências para o desenvolvimento organizacional das empresas pesquisadas?  

O objetivo central identificar a importância da avaliação de desempenho 

com base em competências para o desenvolvimento organizacional em duas empresas 

que estão entre as melhores para trabalhar segundo a empresa de consultoria Great 

Place To Work (GPTW) do segmento imobiliário e localizadas em Fortaleza, Ceará.  

Os objetivos específicos desta pesquisa foram ancorados na percepção dos 

gestores destas empresas acerca da importância da avaliação de desempenho por 

competências no âmbito da cultura, mudança e desenvolvimento sistemático de 

acordo com a teoria do desenvolvimento organizacional.  

Considera-se que o objetivo geral e os objetivos específicos foram 

atingidos, uma vez que a avaliação de desempenho por competências foi importante 

porque trouxe melhorias para as empresas no âmbito da cultura das empresas 

pesquisadas, no âmbito das mudanças e proporcionou o desenvolvimento sistemático 

das organizações de acordo com a teoria do DO.  

Os respondentes relataram que a avaliação de desempenho com foco em 

competências foi aplicada nas empresas pesquisadas para possibilitar o 

desenvolvimento profissional, mensurar o desempenho, possibilitar o crescimento 

dos colaboradores, possibilitar a meritocracia, o feedback e a valorização dos 

colaboradores. 

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar a importância da avaliação 
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de desempenho por competências para o DO. Em resposta a essa questão, a pesquisa 

apontou que a avaliação foi importante porque trouxe melhorias significativas: 

melhor compreensão do colaborador, objetividade na avaliação, prosperidade da 

empresa, desenvolvimento e crescimento dos colaboradores, ambiente de trabalho 

satisfatório e o foco em competências. 

Em resposta ao primeiro objetivo especifico, no qual aborda se a avaliação 

de desempenho por competências trouxe alterações na cultura; percebeu-se que a 

maioria dos respondentes perceberam alterações na cultura. As principais alterações 

foram relacionadas ao desenvolvimento das pessoas, mais perspectiva de crescimento 

profissional, melhorias no desempenho, maior participação e comprometimento dos 

colaboradores e melhorias nos processos de trabalho. 

Em resposta ao segundo objetivo, constataram-se as mudanças promovidas 

pela avaliação de desempenho por competências. As principais estavam relacionadas 

a gestão dos processos de trabalho, comprometimento das pessoas, busca pelo 

desenvolvimento e melhorias nos relacionamentos profissionais.  

O terceiro objetivo específico indicou que a avaliação de desempenho foi 

importante para o desenvolvimento sistemático das organizações pesquisadas, uma 

vez que proporcionou para as organizações profissionais mais preparados, gerando 

consequentemente melhores resultados; melhor percepção as pessoas por parte da 

empresa e delas, pensamento das pessoas alinhado com a empresa, qualidade nos 

processos, desenvolvimento das pessoas, satisfação dos colaboradores e 

amadurecimento profissional. 

A principal alteração advinda da avaliação de desempenho por 

competências na abordagem da cultura, mudança e desenvolvimento da teoria do DO 

foi relacionada ao desenvolvimento das pessoas nas organizações pesquisadas; sendo 

este, um dos objetivos desta ferramenta. 

Os resultados obtidos, foram analisados através do software Atlas.ti e sua 

utilização foi de grande valia, uma vez que possibilitou o agrupamento das 

entrevistas realizadas e a codificação para identificação da pergunta que estava sendo 

respondida. A análise do conteúdo foi facilitada e agilizada com o emprego deste 

software, permitindo maior facilidade e rapidez para trabalhar os dados. 

É importante ressaltar que o Atlas.ti não reduziu o papel de importância 

do pesquisador no processo de interpretar e analisar os dados, face às variáveis 

pesquisadas: avaliação de desempenho por competências, cultura, mudança, 
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desenvolvimento sistemático e desenvolvimento organizacional. O uso do software 

facilitou a operacionalização por tratar-se de uma moderna ferramenta de auxílio de 

análises mais profundas, facilitando a localização de dados múltiplos 

simultaneamente. 

Os resultados deste trabalho contribuíram para avaliar os impactos que a 

avaliação de desempenho por competências pode trazer para as organizações, quando 

bem aplicadas, possibilitando o desenvolvimento organizacional. Aliada aos 

objetivos estratégicos da organização esta ferramenta pode trazer melhores 

resultados, uma vez que contribui com o desenvolvimento das pessoas, melhorando 

seus resultados, permite a identificação do potencial dos colaboradores, permite a 

identificação das necessidades de treinamento, proporciona oportunidades de 

crescimento profissional, identifica oportunidades de melhorias relacionadas à gestão 

de pessoas, dar suporte as decisões de remuneração, promoção, transferências, 

desligamentos e outros, estimula e incentiva o crescimento profissional e a aquisição 

de novas competências, proporciona maior adequação ao trabalho e maior 

produtividade. 

Convém ressaltar que apesar de ser uma prática bastante disseminada no 

ambiente organizacional, podendo trazer vários benefícios, apenas três das cinco 

empresas vencedoras do GPTW 2012 utilizavam-se desta ferramenta. Das três 

empresas, apenas duas concordaram em participar desta pesquisa. 

Como contribuição deste estudo, as observações a serem tratadas junto à 

organização estudada são: 

1) Utilização de um sistema informatizado para aplicação, 

acompanhamento e tratamento dos resultados da avaliação, pois em uma das 

empresas pesquisas o processo ainda era executado manualmente; 

2) Tratar como prioridade as necessidades de 

desenvolvimento, capacitação e treinamento relacionadas aos gaps da 

avaliação; 

 

3) Não atrelar o resultado da avaliação a promoções salariais 

para maior fidedignidade dos dados, ela deve servir de base para 

discriminação dos critérios de alterações, mas não deve está intimamente 

ligada a esse fim; 

4) Acompanhamento de forma sistemática dos planos de 
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desenvolvimento individual gerados a partir da avaliação de desempenho de 

cada colaborador. 

É importante ainda recomendar que o estudo dessas questões que 

permeiam a teoria do DO seja complementado e aprofundado, visando uma melhor 

compreensão. 
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APÊNDICE – Roteiro de entrevista da pesquisa. 

 

PRIMEIRA PARTE: 

1.  Empresa: 

 (   ) Empresa A 

 (   ) Empresa B 

 

2. Cargo: 

 (   ) Gerente 

 (   ) Coordenador 

 

3. Data de admissão: 

 (   ) Acima de 4 anos 

 (   ) De 3 a 4 anos 

 (   ) De 2 a 3 anos 

 (   ) De 1 a 2 anos 

 (   ) Até 1 ano 

 

4. Escolaridade: 

 (   ) Especialização 

 (   ) Superior Completo 

 (   ) Superior Incompleto 

 (   ) Ensino Médio Completo 

 

5. Sexo: 

 (   ) Masculino 

 (   ) Feminino 

 

6. Idade: 

 (   ) Acima de 50 anos 

 (   ) De 40 a 50 anos 

 (   ) De 30 a 40 anos 

 (   ) De 20 a 30 anos 
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SEGUNDA PARTE: 

1. Na sua opinião porque a avaliação de desempenho com foco em competências é 

aplicada na empresa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. A avaliação de desempenho por competências trouxe alterações na cultura da 

empresa? Quais? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Quais as principais mudanças promovidas na organização pela avaliação de 

desempenho com foco em competências? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Qual a importância da avaliação de desempenho com foco em competências para 

o desenvolvimento da organização? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5.  Quais as principais melhorias advindas com a aplicação da avaliação da avaliação 

de desempenho por competências?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 


