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RESUMO 

 

Com base no princípio de que o problema de pesquisa envolve, intrinsecamente, 

dificuldades entre a teoria e a prática, esta dissertação buscou responder à seguinte 

questão: qual a relação existente entre a gestão de pessoas e a gestão de 

desempenho nas faculdades privadas com curso de Administração em Fortaleza -

CE? Para obtenção da resposta, o foco foi , além de identificar o modelo de gestão 

de pessoas predominante, verificar o modelo de gestão de desempenho 

organizacional e humano e a relação entre os seus processos. O referencial teórico 

compõe-se das categorias gestão de pessoas, desempenho organizacional e 

desempenho humano. A pesquisa foi de natureza descritiva, bibliográfica, 

documental e de campo. Para a coleta de dados, foram disponibilizados, via e-mail, 

os questionários visando a estes objetivos. Quanto à natureza dos dados, a pesquisa 

configura-se como quantitativo-qualitativa. Nessa tônica, constatou-se que o 

modelo de gestão de pessoas predominante nas faculdades participantes da amostra 

é o modelo especialista administrativo. Ainda, na percepção dos participantes da 

pesquisa, o modelo de gestão do desempenho organizacional predominante foi a 

administração por objetivos. Destarte, o modelo gestão prevalecente de desempenho 

humano, segundo os participantes das faculdades da amostra, foi o modelo de 

Lucena (1992). Buscou-se ainda a integração e a relação entre os modelos gestão de 

pessoas e de desempenho organizacional e humano. Os resultados da pesquisa 

evidenciam que os programas de gestão de desempenho humano, quando utilizados, 

visam a melhorar os resultados dos recursos humanos na organização, o que 

propicia, também, nivelamento com planejamento estratégico, ações direcionadas a 

implementar indicadores e critérios da gestão de desempenho, assim como a 

melhoria do processo de gestão, as relações interpessoais, e a comunicação entre o 

gestor e sua equipe.  

 

Palavras-chave: Gestão de pessoas. Gestão do desempenho. Educação superior. 
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ABSTRACT 

 

Based on the principle that the research problem intrinsically involves difficulties 

between theory and practice, this dissertation sought to answer the following 

question: what is the relationship between people management and performance 

management of private colleges with courses in administration Fortaleza-CE? To 

obtain the response, the focus was not only identify the model of people 

management predominant, check the model performance management and human 

and organizational relationship between the processes. In this ke ynote, it was found 

that the model of people management prevalent in colleges in the sample model is 

the administrative specialist. Still, the perception of survey participants, the model 

of performance management was the predominant organizational managem ent by 

objectives. Thus, the model human performance management, according to 

participants of the faculties of the sample, was the prevailing model of Lucena 

(1992). We sought to further the integration and the relationship between models of 

people management and organizational and human performance. The theoretical 

framework consists of the categories people management, organizational 

performance and human performance. The research was defined as the objectives 

and descriptive in nature and as to the procedures, such as literature, documentary 

and field. For data collection, were made available, via e-mail questionnaires to 

these goals. The nature of the data, the survey appears as quantitative and 

qualitative. The survey results show that the management programs of human 

performance, when used, are intended to improve the results of human resources in 

the organization, which provides also leveling with strategic planning, 

implementing criteria and indicators of performance management and can be 

considered well as improving the management process, interpersonal relationships 

and communication between the manager and his team.  

 

Keywords: People management.Performance management. Higher education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Pirâmide organizacional............................. ....................... 26 

Figura 2 - Papéis de recursos humanos na construção de uma 

organização competitiva.................................................. 

 

30 

Figura 3 - Ciclo da avaliação de desempenho..................................... 37 

Figura 4 - Sistema integrado da avaliação de desempenho.................. 

 

39 

Figura 5 - O dimensionamento do Balanced Scorecard....................... 

 

48 

Figura 6 - Classificação dos métodos de avaliação de desempenho................. 53 

Figura 7 - Visão do processo de avaliação de desempenho no 

contexto organizacional..................................................... 

 

55 

Figura 8 - Processo de Planejamento da pesquisa............................... 

 

59 

Figura 9 - A relação entre os resultados das três  dimensões da 

pesquisa.......................................................................... 

 

100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Perfil da administração científica ou escola clássica..........  25 

Quadro 2 - Áreas de responsabilidade da função de gerente de 

recursos humanos..................................................... ....... 

 

27 

Quadro 3 - Definição dos papéis de recursos humanos........................  

 

31 

Quadro   4 - Os 7 (sete) princípios de políticas de gestão de pessoas ....  

 

33 

Quadro 5 - Evolução histórica dos métodos de mensuração e 

avaliação de desempenho................................................. 

 

 

40 

Quadro 6 - As quatro perguntas do método Tableau de Bord.............. 

 

41 

Quadro 7 - Os quatro componentes do processo de gestão por 

objetivos......................................................................... 

 

 

44 

Quadro 8 - Método de avaliação segundo Corrêa (1986)..................... 

 

46 

Quadro 9 – Segmentos complementares ao BSC................................. 

 

49 

Quadro 10 - Dimensões do BSC: questões a serem respondidas nas 

dimensões para implantação do método............................   

 

 

51 

Quadro 11 - Perspectivas básicas do método SIGMA na avaliação de 

desempenho.....................................................................  

 

 

52 

Quadro 12 - Os primeiros cursos de Administração no Brasil ...............  

 

60 

Quadro 13- A população e a amostra da pesquisa................................ 

 

62 

Quadro 14 - Os métodos de gestão de pessoas e seu objeto de estudo.... 64 

Quadro 15 - As teorias sobre gestão de desempenho humano e seu 

objeto de estudo............................................................... 

 

 

65 

Quadro 16 - As teorias sobre gestão de desempenho organizacional e 

seu objeto de estudo.........................................................  

 

 

66 

Quadro 17 - Resultado da pesquisa segundo os diretores - Área de 

gestão de pessoas como especialista administrativo ........... 

 

77 

 

Quadro 18 - 

 

Resultado da pesquisa segundo os gestores de RH............. 

 

 

 

 

 

79 

 



28 

Quadro 19 - Resultado da pesquisa segundo os coordenadores de 

curso: Área de gestão de pessoas como especialista 

administrativo................................................................ 

 

 

 

82 

Quadro 20 - Escala de avaliação de gestão de desempenho organiza-

cional média geral – Administração por 

objetivos......................................................................... 

 

 

 

85 

Quadro 21- Ranking dos modelos de gestão de desempenho 

organizacional segundo os diretores................................. 

 

 

87 

Quadro 22 - Ranking dos modelos de gestão de desempenho 

organizacional segundo os gestores de RH........................  

 

 

89 

Quadro 23 - Ranking dos modelos de gestão de desempenho 

organizacional segundo os coordenadores de curso........... 

 

 

91 

Quadro 24 - Ranking geral médio dos modelos de avaliação do 

desempenho humano, segundo os diretores, gestores de 

RH e coordenadores de curso........................................... 

 

 

 

93 

Quadro 25 - Ranking dos modelos de avaliação do desempenho 

humano, segundo os diretores........................................ 

 

 

95 

Quadro 26 - Ranking dos modelos de avaliação do desempenho 

humano segundo os gestores de RH................................ 

 

 

97 

Quadro 27 - Percentual do ranking dos modelos de gestão de 

desempenho humano, segundo os coordenadores  de 

curso......................................................................... 

 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 



29 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - A evolução do número de cursos superiores por natureza 

administrativa e por estado do Nordeste – 1991-2007................ 

 

18 

 

Tabela 2 - Perfil dos participantes da pesquisa por cargo........................... 72 

 

Tabela 3 - Ranking geral médio dos modelos de gestão de pessoas ............. 

 

73 

Tabela 4 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias segundo os 

diretores, gestores de RH, coordenadores de curso. .................... 

 

 

74 

Tabela 5 - Resultado geral da pesquisa do modelo de gestão de 

pessoas.................................................................................... 

 

 

74 

Tabela 6- Ranking dos modelos de gestão de pessoas segundo os 

diretores................................................................................... 

 

 

75 

Tabela 7 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias segundo os 

diretores................................................................................... 

 

 

76 

Tabela 8 - Ranking dos modelos de gestão de pessoas segundo os gestores 

de recursos humanos..................................... ............................ 

 

 

78 

Tabela 9 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias segundo os 

gestores de recursos humanos.................................................. 

 

 

78 

Tabela 10 - Ranking dos modelos de gestão pessoas, segundo os 

coordenadores de curso............................................................. 

 

 

80 

Tabela 11 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias segundo os 

coordenadores de curso............................................................ 

 

 

81 

Tabela 12  - Teste de confiabilidade do questionário para a seção C............. 84 

 

Tabela 13 - Ranking geral médio dos modelos de gestão de desempenho 

organizacional.......................................................................... 

 

 

84 

Tabela 14 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias.................... 85 

 

Tabela 15 - Ranking médio dos resultados modelo de desempenho 

organizacional, segundo os diretores......................................... 

 

86 

 

Tabela 16 - Comparação das médias através do Teste de Kruskal-Wallis...... 87 

Tabela 17 - Ranking dos modelos de gestão de desempenho organizacional, 

segundo os gestores de recursos humanos. ................................. 

 

88 

 

 



30 

Tabela 18 - Teste de comparação de médias segundo os gestores de recursos 

humanos............................................................................... 

 

88 

 

Tabela 19 - Ranking dos modelos de gestão de desempenho organizacional 

segundo os coordenadores de curso.......................................... 

 

90 

 

Tabela 20 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias 

coordenadores de curso....................................................... 

 

90 

 

Tabela 21 - Teste de confiabilidade do questionário para a seção do                         

Bloco D............................................................................. ..... 

 

92 

 

Tabela 22 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias.................... 

 

92 

Tabela 23 - Ranking médio geral dos modelos de gestão de desempenho 

humano.................................................................................... 

 

93 

 

Tabela 24 - Ranking modelo de avaliação de desempenho humano segundo 

os diretores.............................................................................. 

 

94 

 

Tabela 25 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias segundo os 

diretores................................................................................... 

 

95 

 

Tabela 26 - Ranking dos modelos de gestão de desempenho humano, 

segundo os gestores de RH....................................................... 

 

96 

 

Tabela 27 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias, segundo os 

gestores de recursos humanos.................................................. 

 

97 

 

Tabela 28 - Ranking dos modelos de avaliação do desempenho humano, 

segundo os coordenadores de curso.......................................... 

 

98 

 

Tabela 29 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias, segundo os 

coordenadores de curso............................................................ 

98 

 

 

 



31 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CLT -  Consolidação das Leis Trabalhistas  

BSC - Balanced Scorecard 

BSCO - Balanced Scorecard Organizacional 

BSCP - Balanced Scorecard Pessoal 

DO - Desenvolvimento Organizacional 

EAC - Escola de Administração do Ceará 

EAESP -  Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

EAUFBA -  Escola de Administração – Universidade Federal da Bahia 

EBAP -  Escola Brasileira de Administração Pública  

ESAN -  Escola Superior de Administração de Negócios 

FCE -  Faculdade de Ciências Econômicas 

UFMG -  Universidade Federal de Minas Gerais 

FEA -  Faculdade de Economia e Administração  

USP - Universidade de São Paulo 

FGV -  Fundação Getúlio Vargas 

FUNECE -  Fundação Educacional do Estado do Ceará 

GP -  Gestão de Pessoas 

IES -  Instituições de Ensino Superior 

INEP -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira  

MEC -  Ministério da Educação e Cultura 

NCI - Navegador de Capital Intelectual  

PRH - Planejamento de Recursos Humanos 

PUC -  Pontifícia Universidade Católica 

RH -  Recursos Humanos 

SPSS - Statistical Package for Social Science  

UECE -  Universidade Estadual do Ceará  

UFC - Universidade Federal do Ceará 

UFRGS -  Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

UNIFOR -  Universidade de Fortaleza 

 

 



32 

SUMÁRIO 

 

1        INTRODUÇÃO................................................................................. 

1.1     Problemática............................................................... .................... 

1.2     Hipóteses......................................................................................... 

1.3     Definição dos objetivos .................................................................... 

1.4     Metodologia..................................................................................... 

1.5     Estrutura da dissertação................................................................. 

2        GESTÃO DE PESSOAS..................................................................... 

2.1     As escolas administrativas ................................................................. 

2.2     A evolução histórica das práticas de recursos humanos .................... 

2.3    O planejamento estratégico aplicado a área de recursos humanos ..... 

2.4    O modelo de múltiplos papéis para a gestão de pessoas ................... 

2.5    A gestão estratégica de pessoas ........................................................ 

3     GESTÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL E HUMANO  ...... 

3.1    Avaliação de desempenho................................................................... 

3.2    Comportamento e desempenho.......................................................... 

3.3    Objetivos da avaliação de desempenho.............................................. 

3.4    Métodos de mensuração e avaliação de desempenho ........................... 

3.4.1  O método Tableau de Bord .................................................................. 

3.4.2  Método de Martindell.......................................................................... 

3.4.3  O método de administração por objetivos............................................. 

3.4.4  Método de Buchele.............................................................................. 

3.4.5  Método de Corrêa................................................................................ 

3.4.6  Balanced Scorecard – BSC.................................................................. 

3.4.7  O método Skandia Navigator ............................................................... 

3.4.8  O método SIGMA Sustaintability Scorecard ........................................ 

3.5    Modelo de gestão e a avaliação de desempenho humano ..................... 

3.6    As vantagens e os benefícios da avaliação de desempenho ................ 

4       METODOLOGIA............................................................................ 

4.1    Tipologia da pesquisa...................................................................... 

4.2    Caracterização do ambiente de pesquisa......................................... 

4.2.1  Breve histórico dos cursos superiores de administração ...................... 

4.3    População e amostra.......................................................................... 

16 

19 

21 

22 

23 

23 

24 

24 

25 

27 

30 

32 

35 

35 

36 

38 

39 

40 

43 

43 

45 

46 

47 

49 

51 

52 

57 

59 

59 

60 

60 

62 

 



33 

4.4    Integração entre as variáveis de pesquisa .......................................... 

4.5    A coleta de dados............................................................................. 

4.6    O tratamento dos dados..................................................................... 

5       ANÁLISE, RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA............... 

5.1    O teste de confiabilidade e análise da variância dos questionários .... 

5.2    Resultados da pesquisa do bloco A - perfil  participantes ................. 

5.3    Resultados da pesquisa do bloco B – Avaliação dos modelos de 

gestão de recursos humanos ............................................................... 

5.4.1  Ranking dos modelos de gestão de pessoas segundo os diretores .......... 

5.4.2  Ranking dos modelos de gestão de pessoas segundo os gestores de 

recursos humanos..................................... .......................................... 

5.4.3  Ranking dos modelos de gestão de pessoas segundo os coordenadores 

de curso.............................................................................................. 

5.5     Resultados do bloco C – Avaliação de desempenho organizacional ... 

5.5.1  Ranking dos modelos de gestão de desempenho organizacional, 

segundo os diretores........................................................................... 

5.5.2 Ranking dos modelos de gestão de desempenho organizacional, 

segundo os gestores de RH .................................................................  

5.5.3 Ranking dos modelos de gestão de desempenho organizacional, 

segundo os coordenadores de curso .................................................... 

5.6  Resultados da pesquisa do bloco D – Modelo de avaliação de 

desempenho humano......................................................................... 

5.6.1  Ranking médio dos modelos de avaliação de desempenho humano 

segundo os diretores........................................................................... 

5.6.2   Ranking médio dos modelos de avaliação de desempenho humano 

segundo os gestores de RH ................................................................. 

5.6.3 Ranking médio dos modelos de avaliação de desempenho humano 

segundo os coordenadores de curso .................................................. 

6        CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................. 

          REFERÊNCIAS................................................................................. 

          ANEXOS........................................................................................... 

64 

67 

68 

70 

71 

72 

 

72 

 

75 

 

78 

 

80 

 

83 

 

 

86 

 

 

88 

 

 

89 

 

92 

 

 

94 

 
96 

 

98 
 

102 

105 
 

109 

 

 

 

 

 



16 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, as origens, as características e o desenvolvimento da educação 

superior podem ser considerados atípicos no contexto latino-americano, pois o 

Brasil – Colônia e Imperial – não criou instituições de ensino superior em seu 

território até o início do século XIX, ou seja, somente três séculos mais tarde. Além 

dessa constatação, na colônia, o ensino formal esteve a cargo dos jesuítas que se 

dedicavam desde a cristianização dos indígenas, até a formação do clero, bem como 

da educação dos filhos da classe dominante nos colégios reais, a fim de poderem 

frequentar a universidade de Coimbra, em Portugal (SOARES et al., 2002).  

Nessa perspectiva, as primeiras escolas de ensino superior foram 

fundadas no Brasil em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao País. 

Neste ano, foram criadas as escolas de Cirurgia e Anatomia em Salvador  e no Rio 

de Janeiro, e a Academia da Guarda Marinha, também no Rio de Janeiro. Dois anos 

depois, foi fundada a Academia Real Militar. Seguiram-se o curso de Agricultura 

em 1814 e a Real Academia de Pintura e Escultura. Até a Proclamação da 

República em 1889, o ensino superior desenvolveu-se muito lentamente, seguia o 

modelo de formação dos profissionais liberais em faculdades isoladas e visava a 

assegurar um diploma profissional com direito a ocupar postos privilegiados em um 

mercado de trabalho restrito, além de garantir prestígio social (MARTINS, 2002).  

De modo mais específico, as primeiras faculdades brasileiras – Medicina, 

Direito e Politécnica – eram independentes umas das outras, localizadas em cidades 

importantes e possuíam uma orientação profissional bastante elitista. Seguiam o 

modelo das grandes escolas francesas, instituições seculares mais voltadas ao 

ensino que à pesquisa (SOARES et al., 2002).  

Com o advento da República e a criação de universidades (1930 -1964), 

foi aprovado o estatuto das universidades brasileiras e o então presidente, Getúlio 

Vargas, criou o Ministério da Educação e Saúde, em 13 de janeiro de 1937. 

De acordo com Soares et al. (2002), desde 1934, a Igreja manifestava seu 

interesse na criação de uma universidade, subordinada à hierarquia eclesiástica e 

independente do Estado. Assim, coube aos jesuítas a incumbência de organizar, 

administrar e orientar pedagogicamente a futura instituição universitária. A partir 

desse momento, para Sampaio (1999), verificou-se a criação da primeira Pontifícia 

Universidade Católica (PUC), em 1944, no Rio de Janeiro, inaugurando uma série 

http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1937
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de outras universidades católicas que viriam a ser criadas no País. Entretanto, isso 

não foi suficiente para aumentar a fatia de participação das matrículas privadas no 

conjunto de matrículas. Isso porque a criação da rede de universidades católicas 

ocorreu em um contexto também de expansão da rede pública de ensino superior, 

especialmente da rede federal e das iniciativas estaduais e governamentais. 

Segundo Soares et al. (2002), os movimentos populistas (1945/64) 

operaram um processo de integração do ensino superior. Considerando-se o período 

mais recente, mas ainda anterior à expansão do sistema – que vai de 1945 a 1961 – 

pode-se identificar e sistematizar algumas tendências na criação dos 

estabelecimentos privados, como as instituições isoladas mais antigas, do período 

entre 1945-1961, que datam de 1951. Nessa época, tem início uma relativa 

desconcentração regional das instituições privadas, bem como um processo 

incipiente de interiorização dos estabelecimentos privados nos estados de São 

Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul (SAMPAIO, 1999). 

Para Sampaio (1999), quanto aos cursos oferecidos pelo setor privado no 

período de 1945 a 1961, verificavam-se duas tendências, conforme o período de 

criação das escolas que os ofereceram. Na primeira metade da década de 50, os 

cursos que estavam disponíveis nas instituições privadas tendiam a ser voltado s 

para a formação de profissões liberais, como Medicina, Odontologia, Direito e para 

a área de Ciências Econômicas. Já entre 1955 e 1961, os cursos que estavam sendo 

criados eram, fundamentalmente, voltados para a formação de professores em 

faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Essas faculdades tendiam a se instalar 

no interior dos Estados. 

Desta forma, constatou-se, ainda, que muitas instituições que haviam 

sido criadas oferecendo apenas um curso, ampliaram em um curto intervalo de 

tempo, o número deles. É importante notar, entretanto, que as escolas voltadas para 

a formação de profissões tradicionais, de caráter liberal, em regra não seguiram 

essa tendência, mantendo-se como escolas especializadas.  

Com efeito, a decisão dos estabelecimentos particulares de se 

expandirem mediante a criação de cursos voltados para a formação de professores 

respondia à confluência de três fatores. Em primeiro lugar, a vigência de uma 

legislação, a de 1931, em que a concepção de universidade baseava-se na existência 

de um núcleo – a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – em torno do qual 

seriam organizadas as demais escolas de formação para profissões tradicionais. Em 
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segundo, a existência de uma clientela motivada pelas novas oportunidades de 

acesso ao ensino superior e de carreira no magistério, ou seja, a relativa ampliação 

da rede de ensino público médio, nos anos 1950, acabava funcionando nas duas 

pontas: de um lado, aumentava a demanda por ensino superior; de outro, alimentava 

o próprio mercado ocupacional para os egressos dos cursos de Filosofia, Ciências e 

Letras. Em terceiro, a estratégia das próprias instituições particulares no sentido de 

se expandirem sem dispor de muitos recursos financeiros; cursos dessa natureza 

tendem a funcionar, até hoje, baseados, sobretudo, em recursos humanos 

(SAMPAIO, 1999). 

A educação superior no Brasil vem apresentando uma expansão de  

instituições e cursos nos últimos anos como resultante da demanda por este nível 

educacional. O Censo da Educação Superior de 2007 registrou a parti cipação de 

2.281 Instituições de Ensino Superior (IES), representando um incremento de onze 

instituições em relação ao ano de 2006. Segundo os dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  (INEP), o ritmo de aumento do 

número de IES vem decrescendo recentemente. Uma das possíveis razões dessa 

tendência é a recorrente integração de instituições privadas, por fusão ou compra , 

observada nos últimos anos. Ainda assim, foi registrado um incremento de dez 

instituições na Região Nordeste, seguida pelas Regiões Centro-Oeste e Norte, com 

acréscimo de seis e cinco instituições, respectivamente (BRASIL, 2008).  

Segundo o Ministério da Educação (2010), o município de Fortaleza-CE 

dispõe de 17 faculdades privadas com curso de Administração. Diante desse 

mercado em expansão do ensino superior no setor privado em Fortaleza-CE, torna-

se necessário que essas instituições disponham de um modelo de gestão de pessoas 

e de gestão de desempenho organizacional e humano que propicie e facilite este 

processo de expansão. (BRASIL, 2010) 

Para isto faz-se necessário que essas instituições, os seus gestores e 

dirigentes conheçam os conceitos, o histórico e as aplicações da gestão de pessoas e 

da gestão de desempenho nas organizações.  

Segundo Gil (1994), no contexto histórico da área de gestão de pessoas 

no Brasil, a área de recursos humanos parte do foco contábil e chega ao foco 

estratégico, tendo como embasamento, ao longo do caminho, as teorias de Fayol, 

Ford e Mayo. Sendo assim, o modelo de gestão de recursos humanos agrega o 

conceito de planejamento estratégico, onde se inicia a aplicação do planejamento 
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estratégico dos recursos humanos nas organizações. Na visão de Bateman e Snell 

(1998), entende-se como planejamento estratégico de recursos humanos a atividade 

de planejar os recursos humanos com um propósito estratégico derivado dos planos 

organizacionais. 

A partir dessa nova estratégia de gestão nas organizações, foi constatada 

a necessidade de se realizar estudos sobre as possíveis dificuldades oriun das da 

utilização ou não de um modelo de gestão pessoas.  Desta forma, a adoção de um 

modelo de gestão de pessoas tornou-se necessário para se analisar a interação com 

o planejamento estratégico das IES e nortear o seu modelo de gestão de 

desempenho.  

Diante da importância do modelo de gestão de desempenho humano nas 

IES, considera-se que os modelos apresentados por Lucena (1992), Leme e Vespa 

(2008) e Pontes (1998) podem ser utilizados como diferencial competitivo, como 

uma estratégia para qualificar os colaboradores e melhorar os resultados 

organizacionais, tema que ganha o interesse das IES.  Para Lopes (2009), a gestão 

de desempenho é o processo de negociação, acompanhamento e renegociação de 

metas com foco nos resultados organizacionais.  

Becker, Huselid e Ulrich (2001) afirmam que a implementação efetiva de 

um processo integrado de gestão de desempenho deve orientar -se por um mapa 

estratégico que represente a cadeia de valor da empresa, visualizado por meio de 

um conjunto de indicadores.  

O foco do presente trabalho foi, além de identificar o modelo de gestão 

de pessoas predominante, verificar o modelo de gestão de desempenho 

organizacional e humano e a relação entre os seus processos.  

 

1.1 Problemática 

 

O problema de pesquisa, segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), é uma 

questão que envolve, intrinsecamente, dificuldades teóricas e práticas, para as quais 

se devem encontrar soluções. 

Os programas de gestão de desempenho humano, quando utilizados, 

visam a melhorar os resultados dos recursos humanos na organi zação. Propiciam, 

também, a implementação de indicadores e critérios para gestão do desempenho, 

podendo considerar-se ainda a melhoria do processo de gestão, relações  
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interpessoais, comunicação entre o gestor e sua equipe. Porém, a relação entre estes 

dois processos, o de gestão de desempenho e de pessoas, ainda carece de maior 

investigação, principalmente nas faculdades privadas com curso de Administração.  

A Tabela 1, a seguir, demonstra a expansão da quantidade de cursos de 

administração no Norte e Nordeste do Brasil.  

 

Tabela 1 - A evolução do número de cursos superiores por natureza administrativa e por estado do 

Nordeste – 1991-2007 

Anos  

Estados da região nordeste do Brasil Total de cursos 

superior por estado 

da região nordeste 

Total de cursos 

superior no Brasil MA PI CE RN PB PE AL SE BA 

1991 61 37 97 77 95 169 43 33 152 764 4.908 

1992 62 39 95 79 97 169 43 34 156 774 5.081 

1993 75 41 97 89 97 168 42 39 153 801 5.280 

1994 75 52 98 91 99 171 48 40 153 827 5.562 

1995 82 59 115 89 109 197 54 53 180 938 6.252 

1996 97 84 136 90 108 205 60 68 183 1.031 6.644 

1997 79 80 114 103 104 177 57 48 172 934 6.132 

1998 90 172 129 111 108 185 72 56 211 1.134 6.950 

1999 103 208 144 149 122 222 88 127 304 1.467 8.878 

2000 115 297 161 152 130 234 91 134 348 1.662 10.585 

2001 155 409 185 166 137 277 101 138 410 1.978 12.155 

2002 309 494 236 213 150 325 123 144 520 2.514 14.399 

2003 410 588 263 255 165 363 143 141 599 2.927 16.453 

2004 575 569 311 248 186 398 153 149 729 3.318 18.644 

2005 592 555 326 252 208 447 152 160 868 3.560 20.407 

2006 568 574 373 284 239 509 205 183 1.009 3.944 22.101 

2007 540 420 391 283 255 541 232 206 1.095 3.963 23.488 

Fonte: MEC/INEP/DEED (2008). 

 

Nos dados da pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (2008), verifica-se que o Brasil no ano de 1991, 

constava com 4.908 (quatro mil novecentos e oito) cursos de educação superior. 

Porém, no ano de 2007, o número apresentado na pesquisa constava 23.488 (vinte e 

três mil quatrocentos e oitenta e oito) cursos de educação superior, tendo 

crescimento de 478,56%. No período de 1991 a 2007, ou seja, em 17 (dezessete) 

anos, o País obteve crescimento de 28,15% ao ano na quantidade  de cursos de 

educação superior. (BRASIL, 2008) 

Na região Nordeste do Brasil, dos nove estados que a compõem, os dados 

apresentam, no ano de 1991, 764 (setecentos e sessenta e quatro) cursos de 

educação superior. No entanto, no ano de 2007, esse quantitativo chegou a 3.963 

(três mil novecentos e sessenta e três) cursos de educação superior, ou seja, 

aumento de 518,71% na quantidade de cursos de educação superior. 
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Na pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (2008), evidencia-se, ainda, a ocorrência da expansão, desse 

número de cursos de educação superior no estado do Ceará a partir de 2000. É 

necessário lembrar que no início da década de 1990 diversas instituições pequenas 

de ensino superior de todo o Pais foram incorporadas por outras maiores ou, então, 

buscaram se reunir a fim de formar uma única instituição – no caso, universidades 

ou faculdades integradas. (BRASIL, 2008). 

Sendo assim, torna-se fundamental as IES’s, nesses casos, revisar o 

modelo de recursos humanos e gestão de pessoas, o perfil de atuação desses 

profissionais em relação ao mercado e às demandas internas da organização e das 

pessoas. 

Logo, o problema estudado nesta dissertação é o seguinte: Qual a 

integração entre a gestão de pessoas e a gestão de desempenho predominante nas 

faculdades privadas com curso de Administração em Fortaleza-CE segundo a 

percepção dos Diretores, Coordenadores do curso e Gestores de Recursos Humanos 

destas instituições? 

 

1.2 Hipóteses 

 

A existência de um sistema de avaliação de desempenho humano formal 

é uma tentativa para dar visibilidade à gestão do desempenho humano e, por 

conseguinte, gera oportunidade à busca de melhorias nesse desempenho. A 

subjetividade sempre existirá na avaliação de desempenho, pois é inevitável o 

fenômeno das percepções humanas fortemente presente no ato de avaliar. A qu estão 

é minimizar a tendenciosidade e os erros mediante amplo processo contínuo de 

sensibilização e capacitação dos agentes envolvidos no processo de avaliação.  

A avaliação de desempenho encontra-se relacionada com as áreas de 

recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração, 

competências, segurança e saúde do trabalhador, sendo, portanto, necessária uma 

sintonia entre estes processos na gestão de pessoas.  

As hipóteses para o desenvolvimento da pesquisa são as seguintes:  

a) o modelo de gestão de pessoas predominantes nas faculdades privadas 

com curso de Administração em Fortaleza-CE está sintonizado com a 

Administração de Estratégia de Recursos Humanos, a Administração 
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da Infraestrutura da empresa, a Administração da Contribuição dos 

funcionários e a Administração da transformação e da mudança com 

base no modelo de Ulrich (1998).  

b) a gestão do desempenho organizacional nas faculdades privadas com 

curso de Administração em Fortaleza-CE adota o modelo Tableau de 

Bord (meados de 1930), Martidell (1950), Corrêa (1986), Balanced 

Scorecard – Organizacional/Pessoal (1990), Skandia Navigator 

(1997), SIGMA Sustaintability Scorecard  (1999). 

c) a gestão do desempenho humano nas Faculdades privadas com curso 

de Administração em Fortaleza-CE adota o modelo de Lucena (1992), 

Leme e Vespa (2008), e Pontes (1998). 

 

1.3 Definição dos objetivos 

 

O objetivo geral desse estudo é identificar a percepção do Diretor, 

Coordenador de Curso de administração e Gestor de Recursos Humanos do modelo 

de gestão de pessoas e sua relação com a gestão do desempenho humano e 

organizacional nos cursos de administração das IES privadas em Fortaleza-CE.  

Dentre os objetivos específicos, destacam-se: 

a) verificar qual o modelo de gestão de pessoas que predomina nas 

faculdades pesquisadas dentre as tipologias de Ulrich (1998). 

b) identificar o modelo de gestão de desempenho organizacional adotado 

nas faculdades privadas com curso de Administração em Fortaleza -CE 

dentre os seguintes modelos: Tableau de Bord (meados de 1930), 

Martidell (1950), Administração por objetivos (1954), Corrêa (1986), 

Balanced Scorecard (1990) – Organizacional/Pessoal -, Skandia 

Navigator (1997), SIGMA Sustaintability Scorecard  (1999). 

c) identificar o modelo de gestão de desempenho humano adotado nas 

faculdades privadas com curso de Administração em Fortaleza-CE; 

dentre as propostas de Lucena (1992), Leme e Vespa (2008), e Pontes 

(1998). 
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1.4 Metodologia  

 

Com relação aos objetivos, caracterizada como de natureza descritiva, 

com base em Gil (2002), visam a investigar a relação entre as variáveis, a pesquisa 

bibliográfica e o objeto de estudos.   

Quanto à pesquisa, classificada de natureza quantitativa, parte -se da 

proposta de Richardson et. al., (2007), visando a garantir a precisão nos resultados, 

evitar distorções de análise e interpretação, dispondo de características, 

quantificação, desde a coleta de informações.  

A coleta de dados ocorre através do método Survey com objetivos do 

próprio respondente administrar o questionário composto de questões padrões, bem 

como obter maior número possível de informações. A análise dos dados examinados 

faz a relação com as hipóteses apresentadas para a pesquisa.  

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

Este trabalho está estruturado em quatro seções, incluindo esta 

introdução.  

Na segunda seção, a gestão de pessoas, são apresentadas: as escolas 

administrativas, a evolução das práticas de recursos humanos para a gestão de 

pessoas, o planejamento estratégico aplicado à área de recursos humanos, o modelo 

de múltiplos papéis para a gestão de pessoas e a gestão estratégica de pessoas.  

Na terceira, a gestão do desempenho está descrita em duas etapas , sendo 

a primeira a gestão de desempenho organizacional, que é apresentada mediante os 

modelos a serem pesquisados: Tableau de Bord (década de 60), Martidell (1950), 

Administração por objetivos (1954), Corrêa (1986), Balanced Scorecard (1990) – 

Organizacional/Pessoal -, Skandia Navigator (1997), SIGMA Sustaintability 

Scorecard (1999). Atrelado a este, tem-se a gestão do desempenho humano: 

conceitos sobre comportamento e desempenho, os objetivos da avaliação de 

desempenho, as vantagens e os benefícios da avaliação de desempenho, métodos de 

mensuração e modelo de Lucena (1992), Leme e Vespa (2008) e Pontes (1998) . 

Na seção metodologia, constam a tipologia da pesquisa, a população e a 

amostra, a coleta de dados, o tratamento dos dados e os instrumentos para 

levantamento dos dados. 
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2 GESTÃO DE PESSOAS 

 

Nesta seção são descritas as escolas administrativas e seu enfoque sobre 

pessoas, a evolução das práticas de recursos humanos e a área de recursos humanos 

como alvo estratégico no atual contexto das organizações.  

Em decorrência da explicitação dos conceitos, inicialmente serão 

apresentadas as escolas administrativas que demonstram ter uma proximidade com 

a proposta do trabalho, a terminologia dos Recursos Humanos (RH) e da Gestão de 

Pessoas (GP). Foca-se, ainda, a evolução das práticas de RH e o Recursos 

Humanos/Gestão de Pessoas como área estratégica nas organizações.  

 

2.1 As escolas administrativas 

 

Pung e Hichson (2004) afirmam que na concepção de Taylor o principal 

objeto da administração deveria ser assegurar a máxima prosperidade para o 

empregador e, ao mesmo tempo, a máxima prosperidade para o empregado, 

significando não apenas salários maiores imediatamente, mas um desenvolvimento 

tal que viesse poder executar eficientemente trabalhos da mais alta complexidade 

para os quais suas habilidades fossem adequadas.  

A interdependência mútua da administração e dos empregados e a 

necessidade de que trabalhassem juntos na direção de um objetivo comum e de uma 

prosperidade crescente para todos pareciam inteiramente evidentes para Taylor 

(PUNG; HICHSON, 2004). 

Então, em meados de 1916, Taylor seguiu-se ao francês Fayol em 

administração geral e industrial, introduzindo pela primei ra vez a clássica divisão 

das funções do administrador, conforme segue: planejar – examinar o futuro e 

conceber um plano de ação; organizar: construir uma estrutura – material e humana 

– do empreendimento; coordenar: ligar, unificar e harmonizar as atividades e 

esforços; comandar: manter o pessoal em atividade; controlar: velar para que tudo 

ocorra em conformidade com o que foi estabelecido e expressamente ordenado.  

Taylor e Fayol são responsáveis pelo surgimento do movimento da 

administração científica ou escola clássica, cujo perfil Motta (1998) apresenta 

conforme o quadro 1 que segue. 
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  Quadro 1 - Perfil da administração científica ou escola clássica  

Concepção da 

Organização 

Relações 

Administração / 

Empregados 

Sistema de 

Incentivos 

Concepção da 

Natureza Humana 
Resultados 

Organização 

formal 

Identidade de 

interesses 

Incentivos 

monetários 
Homo economicus Máximos 

  Fonte: Motta (1998). 

 

Ressalta Motta (1998) que nesse período e sob tal influência nasceu o 

chefe de pessoal. Na concepção dos empresários, o trabalhador era um instrumento 

a mais na busca dos resultados da empresa, sendo necessário dispor de boa saúde 

física e maior dedicação ao trabalho. Sendo assim, havia a necessidade de ter 

alguém que deveria contabilizar as entradas e saídas, os pagamentos, os vales, os 

descontos e as faltas. Esse alguém era o chefe de pessoal.  

Os empregados, geralmente, viam essa função como de confiança do 

patrão e revestida de um poder coercitivo muito grande, já que eram suas as ações 

punitivas em nome da empresa (MARRAS, 2000).  

Segundo Marras (2000), com o advento do Behaviorismo, em 1945, 

iniciaram-se os primeiros estudos sobre liderança, autocratismo, democracia no 

trabalho e motivação humana. Foi nesse cenário que a função do chefe de pessoal 

se formou, envolvida com as teorias de McGregor, Barnard, Argyris e Likert, como 

uma variável até então desconhecida por eles e pela organização: o poder das 

relações informais.  

Sendo assim, constatou-se através da escola da administração que, para 

uma organização assegurar a prosperidade, requer desenvolver modelos, tanto de 

gestão organizacional, gestão de pessoas, como de gestão de desempenho humano, 

a fim de criar a interdependência entre as partes – empregador e empregado –, e 

evidenciar em que esses modelos de gestão podem gerar resultados para ambas as 

partes.  

 

2.2 A evolução das práticas de recursos humanos  

 

Nessa etapa da seção, será apresentada a evolução histórica das práticas 

de recursos humanos, do chefe de pessoal ao gerente de relações industriais, para o 

gerente de recursos humanos/gestão de pessoas.  
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Para Marras (2000), é nesse novo cenário que começa a ser valorizada a 

função de “cuidar do pessoal”, que migra do terceiro escalão de chefe de pessoal e 

ganha status de gerência, conforme figura 1 que segue.  

 

Figura 1 - Pirâmide organizacional  

 
Fonte: Marras (2000, p. 24).  

 

Diante da figura, se nota que o chefe de pessoal demandou, inicialmente, 

rever seu papel, pois se enquadrava no estágio operacional – contabilizar salários, 

horas trabalhadas, controle de faltas e atrasos e remunerar os trabalhadores –, as 

questões legais e sindicais que surgiram nessa época e iniciar processo de migração 

para o papel estratégico, voltado a direcionar em firmar parcerias com as outras 

áreas da organização visando ao alcance dos objetivos. 

No entanto, foi na década de 50 que quase desapareceu a denominação 

que ligava essa área às ciências humanas, época do auge das relações humanas, na 

qual se passou de “gerente de relações humanas” para gerente de recursos humanos, 

conforme já era utilizada nos Estados Unidos. Paralelo a esses acontecimentos, nos 

anos 60, nos Estados Unidos, criou-se paralelo ao gerente de recursos humanos o 

“gerente das relações industriais”. Marras (2000) ressalta que não só um nome com 

status, mas a moderna função de gerente de recursos humanos ganhou diversas 

subáreas, conforme quadro 2, que segue. 
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Quadro 2 - Áreas de responsabilidade da função de gerente de recursos humanos  

Chefe de Pessoal até 1950 
Gerente de RH 

De 1950 e 1970 

Gerente de RH 

De 1970 a 1999 

Controle da Frequência  Controle da Frequência  Controle da Frequência 

Falta ao Trabalho Falta ao Trabalho Falta ao Trabalho 

Pagamentos Pagamentos Pagamentos 

Admissões e Demissões Admissões e Demissões Admissões e Demissões 

Cumprimento da CLT Cumprimento da CLT Cumprimento da CLT 

 Serviços Gerais Serviços Gerais 

 Medicina e Higiene Medicina e Higiene 

 Segurança Patrimonial  Segurança Patrimonial  

 Segurança Industrial  Segurança Industrial  

 Contencioso Trabalhista Contencioso Trabalhista 

 Cargos e Salários Cargos e Salários 

 Benefícios Benefícios 

 Recrutamento e Seleção Recrutamento e Seleção 

 Treinamento Treinamento 

  Avaliação de Desempenho 

  Qualidade de Vida 

  Desenvolvimento Gerencial  

  Relações Trabalhistas 

  Sindicalismo 

  Desenvolvimento Organizacional 

  Estrutura Organizacional  

Fonte: Marras (2000, p. 25).  

 

Com base na teoria de Marras (2000), nota-se que novas atribuições 

ocorreram no processo de transformação do RH, dentre as quais: a gestão de 

serviços gerais (terceirizada ou não terceirizada), a realização de parceria com a 

área de medicina do trabalho, a gestão na segurança patrimonial, sendo esta 

composta por profissionais da empresa ou contratados, a implantação do sistema da 

qualidade com base na ISO 9000, a atuação no contencioso trabalhista junto a 

profissionais da área jurídica ou mesmo o profissional da área de pessoal tendo 

formação jurídica, a gestão da política de cargos, salários, benefícios, a avaliação 

de desempenho humano e organizacional e o tradicional recrutamento e seleção.  

 

2.3 O planejamento estratégico aplicado a área de recursos humanos 

 

Vê-se no cenário atual, cada vez mais competitivo e estratégico, a 

ocorrência nas organizações de ações voltadas para a estrutura organizacional e em 

muitos casos, sem que haja uma relação com a missão, a visão, os valores e os 

objetivos, integrantes do planejamento estratégico. Sendo assim, nota -se que o 

papel da área de recursos humanos e o profissional de recursos humanos estão  
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atuando de maneira mais efetiva na elaboração de projetos de estrutura visando a 

conceder informações, por exemplo, da demanda de mão-de-obra, qualificação dos 

funcionários, métodos de monitoramento e avaliação de desempenho com base nos 

indicadores da organização. 

Segundo Maximiano (2007), o planejamento estratégico é o processo de 

definir a relação desejada da organização com o seu ambiente, é o processo de 

definição dos objetivos. Já para Bateman e Snell (1998, p. 534), planejamento 

estratégico “é o conjunto de procedimentos para a tomada de decisões  sobre os 

objetivos e as estratégias da empresa a longo prazo”. 

Nos conceitos sobre planejamento estratégico apresentados , atenta-se à 

necessidade das organizações realizarem a interligação entre os ambientes internos 

e externos e seus processos. A área de gestão de pessoas, de maneira estratégica, 

tem papel fundamental atuando como um dos agentes dessa interligação, através de 

políticas de capacitação e avaliação do desempenho humano.  

Para o planejamento estratégico de recursos humanos,  Lucena (1992,                  

p. 84) define-o como método que  

 

compreende o processo gerencial de identificação e análise das 

necessidades organizacionais de Recursos Humanos e o consequente 

desenvolvimento de políticas, programas, sistemas e atividades que 

satisfaçam essas necessidades, a curto , médio e longo prazo, tendo em 

vista assegurar a realização das estratégias do negócio, dos objetivos da 

empresa e de sua continuidade sob as condições de mudanças.  

 

Segundo Bohlander, Snell e Sherman (2005), o planejamento de recursos 

humanos (PRH) é o processo de antecipar e fazer provisão para o movimento de 

pessoas para dentro, para fora ou no interior de uma organização. Sendo assim, esse 

movimento consta em realizar ações que visam, por meio das pessoas e demais 

recursos, atingir os objetivos organizacionais e pessoais.  

Lucena (1992) destaca como o principal fator que estimula o 

planejamento as mudanças do ambiente que, por sua vez, impõem mudanças nas 

organizações. Portanto, é necessário mencionar, de maneira específica, que os 

ambientes podem ser internos ou externos. Segue o fundamento da referida autora 

de que essas mudanças, na realidade, não são desejadas, mas são necessárias e 

exigidas pelo ambiente externo, obrigando-as a serem flexíveis ao se defrontarem 

com as demandas de transformações. 
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Segundo Lucena (1992), o planejamento estratégico parte da análise 

macro e procura dimensionar as seguintes variáveis como a avaliação das forças e 

fraquezas da organização; a análise do mercado competidor; a análise da missão, do 

negócio, os valores, a filosofia da empresa; a definição dos objetivos; o 

desenvolvimento de estratégias; o redimensionamento da infraestrutura produtiva 

(recursos necessários) e o planejamento das ações a serem implementadas em toda a 

organização. 

Assim, o planejamento dos recursos humanos integrado ao planejamento 

estratégico significa dimensionar a quantidade e a qualidade dos recursos humanos 

exigidos, como e quando isto pode ser conseguido, a fim de que os profissionais 

que, no futuro, substituirão aqueles que hoje definem os destinos da empresa, 

apresentem competência e o desempenho necessários para assegurar sua 

continuidade com sucesso (LUCENA, 1992). 

A estrutura organizacional, que deverá ser oriunda do planejamento 

estratégico, na concepção de Lucena (1992), estabelece as relações entre a 

organização do trabalho, os seus processos operacionais e a capacitação 

profissional correspondente.  

De maneira estratégica, vê-se a necessidade das organizações não 

somente estabelecerem as alianças, mas que se possam desenvolver, além de 

políticas de recursos humanos, como também indicadores de avaliação, com o 

objetivo de aprimorar processos e gerar demanda de capacitação profissional.  

A análise dessa estrutura possibilita, ainda segundo a autora, identificar 

as áreas críticas da empresa, aquelas geradoras de resultados, receitas, de inovação, 

bem como aquelas que traduzem as expectativas do mercado em produtos e 

serviços.  

Lucena (1992) atesta que, com base nesta análise, pode-se levantar os 

cargos-chaves e críticos, definir as linhas de sucessão, elaborar os perfis 

profissionais, formular os planos ou inventários de sucessão e montar os planos de 

desenvolvimento e a gestão do desempenho humano.  

Para a referida autora, apesar da importância que o planejamento 

organizacional tem para a realização do negócio e para a gestão de recursos 

humanos, é curioso observar-se que os profissionais de recursos humanos não 

demonstram muito interesse por esse campo de conhecimento. Ressalta, ainda, que 

é raro, também, encontrar-se nas empresas um componente organizacional  
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responsável pela coordenação dessa atividade de planejamento organizacional.  

 

2.4 O modelo de múltiplos papéis para a gestão de pessoas  

 

Diante das mudanças ocorridas entre as décadas de 70 e 90, Ulrich 

(1998) propõe um modelo de múltiplos papéis para a gestão de pessoas nas 

organizações. Para criar valor e obter resultados os profissionais de recursos 

humanos precisam começar não pelo foco nas atividades ou no trabalho, mas pela 

definição de metas, as quais garantem os seus resultados. 

Os principais papéis que os profissionais de RH devem desempenhar para 

converter a competitividade da organização estão representados na Figura 2, a 

seguir. 

 

Figura 2 - Papéis de recursos humanos na construção de  uma organização 

competitiva 

 

 
Fonte: Ulrich (1998, p. 40).  

 

Vê-se na figura 2 anterior que os dois eixos representam o foco e as 

atividades do profissional de RH. O foco vai do estratégico de longo prazo ao 

operacional de curto prazo.  

Os profissionais de RH, descreve Ulrich (1998), precisam aprender ao 

mesmo tempo o focar na gestão estratégica e operacional, concentrando-se no 

período de longo e curto prazo. As atividades estendem-se da administração de 

processos (ferramentas e sistemas de RH), à administração de pessoal. Esses  dois 

eixos delineiam quatro papéis principais de RH: (1) administração de estratégia de 

recursos humanos; (2) administração da infraestrutura da empresa; (3) gestão da  

contribuição dos funcionários e (4) administração da transformação e da mudança.  
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Para compreender cada um desses papéis, devem-se considerar os três 

pontos: as metas, a metáfora e as atividades que o profissional de RH deve executar 

(ULRICH, 1998). O quadro 3, a seguir, apresenta as respectivas definições dos 

papéis de RH. 

 

Quadro 3 - Definição dos papéis de recursos humanos 

Papel/Função Resultado Metáfora Atividade 

Administração de 

Estratégia de Recursos 

Humanos. 

Execução da Estratégia Parceiro Estratégico 

Ajuste das estratégias de 

RH à estratégia 

empresarial: 

“diagnóstico 

organizacional” 

Administração da 

Infraestrutura da 

Empresa. 

Construção de uma 

infraestrutura eficiente. 

Especialista 

Administrativo 

Reengenharia dos 

processos de 

organização: serviços 

em comum” 

Administração da 

Contribuição dos 

Funcionários. 

Aumento do 

envolvimento e 

capacidade dos 

funcionários. 

Defensor dos 

Funcionários 

Ouvir e responder aos 

funcionários: “prover 

recursos aos 

funcionários” 

Administração da 

Transformação e da 

Mudança. 

Criação de uma 

organização renovada. 
Agente de Mudança 

Gerir a transformação e 

a mudança: “assegurar 

capacidade para 

mudança” 

Fonte: Ulrich (1998, p. 41).  

 

Na administração de estratégias de recursos humanos, Ulrich (1998) 

descreve que o papel da área se concentra no ajuste de suas estratégias e práticas. 

Sendo assim, cabe ressaltar que, ao firmar parcerias entre o RH com as demais 

áreas da organização, o alcance dos objetivos estabelecidos no planejamento 

estratégico da organização pode ocorrer de maneira efetiva.   

A administração da infraestrutura da empresa se torna tarefa desafiadora, 

haja vista que requer ao profissional de recursos humanos conhecimentos sobre 

instalações prediais de logística e de processos, saberes que em muitos casos 

ultrapassam os fundamentos adquiridos na academia.  

Administrar a contribuição dos funcionários também se torna tarefa 

desafiadora e árdua ao profissional da gestão de pessoas, pelo fato de que o 

comportamento de determinados funcionários está relacionado à “teoria” da troca, 

ou seja, ao retorno financeiro. Como estratégia do aumento do envolvimento, por 

exemplo, se pode criar ou aprimorar políticas de benefícios, podendo ser estendida 

a dependentes, qualificação profissional, plano de previdência, remuneração  

variável, dentre outras. 
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Na administração da transformação e mudança comportamental, se deve 

considerar que as pessoas não têm dificuldades quanto a mudanças, o que se 

encontra nas pessoas é a dificuldade em serem mudadas. Quando a organização se 

encontra voltada à transformação e mudança, de maneira estratégica, deve haver a 

mobilização das pessoas no processo de construção dessa transformação e mudança, 

a fim de minimizar eventuais surpresas.    

Ulrich (1998) levanta uma discussão pertinente quanto à importância da 

gestão de pessoas para as organizações. Ressalta que uma razão pela qual a gestão 

de pessoas não se tornou tão fundamental quanto deveria ser para os negócios é que 

geralmente lhe falta teoria. Nesse sentido, a teoria explana por que acontecem as 

eventualidades, fornecendo explicações lógicas sobre como essas eventualidades se 

relacionam entre si, além de desencadear eventos isolados em padrões previsíveis e 

generalizáveis. Desta forma, Ulrich afirma que a gestão de pessoas carece de uma 

teoria coesa.  

 

2.5 A gestão estratégica de pessoas  

 

Mathis e Jackson (2003 apud DEMO, 2005) argumentam que há um 

crescente reconhecimento do relacionamento entre as estratégias e metas globais 

das organizações e suas práticas de gestão de pessoas. Os autores, segundo                     

Demo (2005), definem gestão de pessoas estratégica como a utilização 

organizacional dos recursos humanos para conquistar e manter vantagem 

competitiva e, nesse sentido, os recursos humanos constituem poderosa core 

competence ou competência essencial, definida como a capacidade organizacional 

que cria alto valor e que diferencia a organização de seus concorrentes.  

Lawler III (2003 apud DEMO, 2005) descreve que a vantagem 

competitiva é advinda da habilidade organizacional de atrair, reter, motivar, 

organizar e gerenciar pessoas talentosas. Daí a necessidade de investimento no 

capital humano com o objetivo de implementar a proposta de tratar bem as pessoas 

e de construir o espiral virtuoso.  

O quadro 4 elenca os sete princípios que, mais que formar uma 

prescrição para o sucesso organizacional, constitui algumas das políticas de gestão 

de pessoas frequentemente citadas na literatura.  
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Quadro 4 - Os 7 (sete) princípios de políticas de gestão de pessoas  

Princípios Definição 

1º Atração e 

retenção 

Devem criar uma proposição de valor que defina o tipo de local de 

trabalho que elas pretendem ter no intento de atrair e reter as pessoas 

certas. 

2º As práticas de 

contratação 

As organizações devem selecionar pessoas que acreditem em seus 

valores, competências centrais e metas estratégicas para se ajustar a 

elas. 

3º Treinamento e 

desenvolvimento 

Sugere que as organizações devem treinar continuamente seus 

empregados, propiciando-lhes oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento. 

4º Projetos de 

trabalho 

Descreve que as organizações devem projetar funções significativas 

para as pessoas, promovendo-as de responsabilidade, autonomia e 

feedback, ou seja, retorno na forma de informações sobre seu 

desempenho. 

5º Missão, 

estratégia e metas.  

As organizações devem possuir e comunicar sua missão, os seus 

valores, os seus objetivos e suas estratégias,  de sorte que os 

colaboradores possam atendê-los, suportá-los e acreditar neles.  

6º Sistema de 

recompensas 

Ressalta a importância das organizações em planejar e implementar 

um sistema de recompensas que reforce seu projeto de trabalho, seus 

valores, objetivos e estratégias.  

7º Princípio da 

liderança 

As organizações devem contratar e desenvolver líderes que criem 

comprometimento, confiança, sucesso e um ambiente de trabalho 

motivador. 

Fonte: adaptado de Lawler III apud Demo (2005). 

 

Acrescido a esses sete princípios, a teoria de Lawler III (2003 apud 

DEMO, 2005) enfatiza a necessidade em se tratar bem as pessoas. Para tanto, 

ressalta que a liderança visionária e as gerências devem estar preparadas no trato 

das pessoas, dispor de paciência, ter esforço, comprometimento e dedicação no 

sentido de construir um ambiente de trabalho no qual as gerências e os 

colaboradores se respeitem e se valorizem. 

Para Demo (2005), tratar bem as pessoas é via de mão dupla, ou seja, as 

organizações precisam adotar novas atitudes e práticas que preconizem a 

valorização das pessoas e estas, por sua vez, precisam reconhecer a sua 

responsabilidade na nova realidade organizacional de alto desempenho, o que 

remete à discussão sobre o contato psicológico organização-empregado. Nesse 

sentido, as pessoas devem gerenciar seu desenvolvimento e assumir a 

responsabilidade também por seu conhecimento, habilidade e carreira.  

Diante do exposto, torna-se necessário ressaltar a atuação estratégica da 

área de gestão de pessoas nas organizações, com destaque o desenvolvimento de 

políticas de desenvolvimento pessoal, profissional, de retenção dos funcionários e 

captação dos disponíveis no mercado, bem como ter nas pessoas o diferencial 

competitivo para a organização. 
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Viu-se, nessa seção, o perfil da administração científica ou escola 

clássica, a evolução das práticas de recursos humanos, as áreas de responsabilidade 

da função gerente de recursos humanos, aos processos de mudanças da área de 

gestão de pessoas, em que constam o alinhamento com o planejamento e as 

estratégias organizacionais, a necessidade em migrar do tradicional e conhecido 

modelo de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento para a 

construção de competência essencial, que visa ao alcance dos objetivos e dos 

resultados organizacionais e individuais. Para o alcance das metas e objetivos, a 

gestão de desempenho organizacional e humano são métodos de gestão que 

colaboram para os resultados.  

O cenário cada vez mais competitivo no qual as organizações estão 

inseridas torna necessário, além de identificar o modelo gestão de pessoas aqui 

apresentado de Ulrich (1998), adequá-lo às necessidades da organização de maneira 

complementar à gestão da organização e à aplicação da gestão de desempenho 

organizacional e humano. Sendo assim, na seção seguinte, será apresentado o 

modelo de gestão de desempenho organizacional e humano.    
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3 GESTÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL E HUMANO 

 

Nessa seção, são descritos os conceitos sobre a gestão do desempenho 

organizacional e humano, sendo, inicialmente, apresentada a definição sobre a 

avaliação, o comportamento, o desempenho das pessoas, que será abordado em duas 

perspectivas: quantitativa e qualitativa. Os objetivos da avaliação de desempenho, 

considerado como instrumento coadjuvante em decisões na  carreira, seja como 

instrumento a fim do levantamento de necessidades de treinamento e 

desenvolvimento, ou como para identificar talentos, torna o modelo uma vantagem 

relevante, tanto para as pessoas como para a organização. Na subseção, com 

métodos de mensuração e de avaliação de desempenho, constam a evolução dos 

métodos tradicionais aos métodos contemporâneos de mensuração e avaliação de 

desempenho, apresentados nessas perspectivas: da gestão de desempenho das 

pessoas – competências e atributos individuais e organizacional com base no 

planejamento estratégico.  

 

3.1 Avaliação de desempenho 

 

Na visão de Lima (2000a), avaliar é atribuir valor ou pode ser 

compreendido como o grau de importância àquilo que fazem as pessoas. A 

avaliação deve ser contínua, diária, junto com a situação de trabalho e a validação é 

pontual e deve ser colegial (vários observadores) para o reconhecimento social de 

que há competência. 

Já para Bernstorff (2007), avaliação é desenvolvida na lógica tayloriana 

de conformidade com um padrão pré-estabelecido. Ressalta que, se por um lado a 

avaliação não deve ser da personalidade do empregado, também não pode ser uma 

clonagem de um perfil desejado; o que deve ser avaliado é a forma de agir, o modo 

de trabalhar, ou seja, como o empregado encara e traduz as exigências da 

organização e das situações profissionais.  

Para Le Boterf (2005), ser reconhecido como incompetente é ser inútil 

socialmente; a competência para existir deve ser reconhecida e, para tanto, seu 

reconhecimento exige provas ou a possibilidade de ser comprovada, daí a crescente 

importância dada às certificações por entidades neutras, baseadas em componentes,  

regras e atores. O trabalhador espera reconhecimento, que dá legitimidade para 
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conferir e divulgar o seu nível de profissional ismo; assim, o julgamento dos outros 

é importante na construção de sua identidade como sujeito profissional.  

Desta forma, a área de RH, no processo de implantação da avaliação de 

desempenho, propicia aos participantes (avaliadores e avaliados), realiza r com 

embasamento teórico a avaliação de desempenho, e ainda, minimizar erros como, 

por exemplo, avaliar a personalidade do indivíduo e não o seu desempenho na 

função ou cargo. 

 

3.2 Comportamento e desempenho 

 

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar, com base em Lima (2000a), que 

tanto o comportamento quanto o desempenho são passíveis de mudanças e que 

podem ser modificados, observados, descritos e até mesmo medidos. Para melhor 

entendimento dessa afirmativa, os conceitos de comportamento e desempenho são 

apresentados a seguir. De acordo com Aguiar (2005, p. 188):  

 

O Behaviorismo é uma abordagem psicológica clássica que se mantém até 

os dias de hoje, composta de várias correntes, e que se desenvolveu à 

partir do determinismo filosófico de James, do funcionali smo de Dewey e 

do método experimental da psicologia de Yerkes, além das pesquisas 

sobre condicionamento, propostas pelo fisiologista russo Ivan Petrovitch  

Pavlov. 

 

Na ciência Psicologia, o termo Behaviorismo é originário da palavra 

inglesa behavior, que significa comportamento. Aguiar (2005) assinala que Watson, 

o percursor do Behaviorismo, integrou essas diferentes contribuições e , com base 

no determinismo, no empirismo e no reducionismo, iniciou uma nova era para a 

Psicologia científica. O objeto de estudo dessa ciência, a Psicologia, migra dos 

estudos mais voltados da consciência para o comportamento, sendo este entendido 

como fenômeno observável diretamente e explicável como resposta do organismo a 

modificações ambientais ou a estímulos.  

Para Becker, Huselid e Ulrich (2001), o comportamento é entendido 

como interação indivíduo-ambiente, a unidade básica de descrição e o ponto de 

partida para uma ciência do comportamento.  O homem começa a ser estudado a 

partir de sua interação com o ambiente, sendo tomado como produto e produtor 

dessas interações. 
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Após os conceitos sobre comportamento apresentados, torna de suma 

importância o entendimento sobre desempenho. O termo desempenho, 

originalmente, estava ligado ao funcionamento de máquinas e equipamentos e era 

percebido como um conjunto de características ou possibilidades de atuação. O 

desempenho humano pode ser percebido como aplicação dos esforços das pessoas 

em busca de produtividade efetiva, cujo foco é o cliente (SOUZA et al., 2009). 

Para Stoffel (2000), o desempenho é uma ação que pode ser verificada e 

mensurada. O desempenho, quando analisado ou avaliado, pode ser individual, 

grupal, de uma unidade de trabalho, de programa, projeto, ou da empresa como um 

todo, podendo ser relativo às várias áreas da organização como, por exemplo, os 

desempenhos financeiros, estratégicos, tecnológicos, de negócio, logístico, humano 

etc. 

A definição de desempenho humano, conforme Lima (2000a), é a 

dimensão humana do desempenho empresarial ou organizacional. São informações 

obtidas a partir do comportamento observado de um profissional ou de uma equipe 

de trabalho no desenvolvimento de uma ação ou projeto, que é comparado com 

padrões pré-estabelecidos ou com comportamentos desejados.  

Para aplicar os conceitos nas organizações, Pontes (2008) apregoa ser 

necessário verificar o desempenho das pessoas em duas perspectivas: quantitativa e 

qualitativa. A figura 3, a seguir, representa o ciclo da avaliação de desempenho, o 

qual as organizações podem tomar como parâmetros a serem seguidos  para a 

verificação do desempenho. 

 

Figura 3 - Ciclo da avaliação de desempenho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pontes (2008, p. 27).  
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A estratégia inicial, na visão de Pontes (2008), ocorre de maneira 

quantitativa, em que se mensuram os resultados em termos de objetivos, tendo 

como parâmetro as seguintes etapas: o planejamento estratégico, a definição dos 

objetivos das unidades, o contrato de objetivos, indicadores e os padrões de 

desempenho esperado, individual ou em equipe e o acompanhamento dos 

resultados, culminando assim com a avaliação final em relação às propostas.  

Para a segunda fase do ciclo, Pontes (2008) destaca que se deve proceder 

de maneira similar à primeira. No entanto, os ciclos devem estar relacionados com 

as competências ou com os fatores internos ou externos da organização, 

dependendo da metodologia adotada, porém, o acompanhamento e a avaliação final 

de cada ciclo devem acontecer periodicamente.  

Pontes (2008, p. 26) confirma que “o processo de avaliação consiste na 

definição dos resultados esperados”. Os resultados são indicadores, tendo como 

palco o planejamento estratégico ou as estratégias da organização. O 

acompanhamento diário do progresso, a solução contínua dos problemas, a revisão 

final dos resultados conquistados, são fontes de informação para a elaboração de 

propostas futuras.  

 

3.3 Objetivos da avaliação de desempenho  

 

Os objetivos básicos da avaliação de desempenho são: melhorar os 

resultados dos recursos humanos da organização e implementar a gestão de 

desempenho. Portanto, cabe elucidar na concepção de Pontes (2008, p. 29-30), que 

um programa de avaliação de desempenho tem como principais objetivos:  

 

- Tornar dinâmico o planejamento da empresa .  

- Conseguir melhorias na empresa voltadas à produtividade, qualidade e 

satisfação de clientes, bem como em relação aos aspectos econômicos e 

financeiros.  

- Melhorar as competências das pessoas e da empresa; desenvolver 

pessoas.  

- Estabelecer os resultados esperados das pessoas na organização . 

- Obter o comprometimento das pessoas em relação aos resultados 

desejados pela empresa.  

- Melhorar a comunicação entre os níveis hierárquicos na organização, 

criando clima de diálogo construtivo e eliminando dissonâncias, 

ansiedades e incertezas.  

- Dar orientação constante sobre o desempenho das pessoas,  buscando 

melhorias.  

- Gerar informações; tornar claro que resultados são conseguidos por 
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intermédio da atuação de todo o corpo empresarial .  

- Estabelecer um clima de confiança, motivação e cooperação entre os 

membros das equipes de trabalho; servir como instrumento propagador de 

programas de qualidade e, conforme o método adotado, do próprio 

instrumento de gestão da qualidade.  

- Servir como instrumento coadjuvante em decisões de carreira, salários e 

participação nos resultados da empresa .  

- Servir como instrumento para levantamento de necessidades de 

treinamento e desenvolvimento e identificar talentos, como processo 

conjunto com o instrumento.  
 

A representação sintética do relacionamento da avaliação de desempenho 

com outras funções do RH é proposta por Pontes (2008), na figura 4. 

 

Figura 4- Sistema integrado da avaliação de desempenho  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pontes (2008, p. 31).  

 

Na proposta apresentada por Pontes (2008), apesar do sistema de 

avaliação de desempenho ser integrado, os objetivos almejados podem não ser 

alcançados, pois a área de recursos humanos, mesmo sendo fundamental para o 

funcionamento e alcance dos resultados das organizações, carece de elaboração do 

planejamento estratégico, e investimentos na qualificação dos colaboradores.  

Para o alcance dos objetivos da avaliação de desempenho, os avaliadores 

e avaliados devem ser treinados sobre o método de avaliação e o resultado da 

avaliação, denominado feedback. Caso não ocorram esse procedimento, poderá 

comprometer, a integração do sistema de avaliação de desempenho e seus 

resultados com os objetivos organizacionais.  

 

3.4 Métodos de mensuração e avaliação de desempenho 

 

Quanto à medição do desempenho, o princípio fundamental é que na 

gestão de desempenho haja um enfoque nas competências, a tributos individuais, 
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Desempenho 

Programa de Gestão de Pessoal:  

- Identificação de talentos  

- Cargos, carreiras e salários 

- Treinamento e desenvolvimento.  

- Programas de Qualidade.  

- Gestão econômico-financeira.  

- Programa de Participação nos 

Lucros e Resultados.  
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comportamentos e/ou resultados, pois essas características  são fundamentais para a 

medição do desempenho. O conhecimento, a aceitação pelos avaliadores, avaliados 

sobre o método, bem como a orientação aos que participam do processo são 

aspectos fundamentais para o êxito da medição do desempenho.  

A seguir são apresentadas diferentes abordagens da avaliação de 

desempenho no quadro 5. Para entender a ordem cronológica é apresentada a 

evolução histórica dos métodos de mensuração com base em Hourneaux, Ruiz e 

Corrêa (2005), seguida de comentários sobre os métodos.   

 

Quadro 5 - Evolução histórica dos métodos de mensuração e avaliação de desempenho  

Fonte: Hourneaux, Ruiz; Corrêa (2005, p. 3).  

 

Nota-se que o século XX deu início aos métodos de mensuração e 

avaliação de desempenho.  No início do século XX, por volta de 1930, a criação do 

método de Tableau de Bord. Logo, na década de 50, o Método de Martindell. Na 

década de 70, Buchele desenvolveu novo método, porém, somente após 16 anos , 

Corrêa (1986) agregou-o.  

Na década de 90, iniciando-se com o BSC de Kaplan e Norton, 

posteriormente o Skandia com L. Edvinsson e o SIGMA. Porém, ainda que de 

maneira restrita quanto ao uso, verifica-se que a aplicabilidade dos referidos 

métodos ainda carecem de maior atenção por parte das organizações. 

 

3.4.1 O método Tableau de Bord 

 

Nos estudos Epstein e Manzoni (1997 apud HOURNEAUX; RUIZ; 

CORRÊA, 2005), do início do século XX, em meados dos anos 1930, apresenta-se 

Data de Origem 
Método de Avaliação de 

Desempenho 
Autores 

Início do século XX Tableau de Bord Engenheiros Franceses 

1950 Método de Martindell J. Martindell 

1954 Administração por objetivos P. Drucker 

1970 Método de Buchele R. Buchele 

1986 Método de Corrêa H. Corrêa 

1990 Balanced Scorecard R. Kaplan & D. Norton 

1997 Skandia Navigator  L. Edvinsson 

1999 Sigma Sustainability Scorecard 

British Standards Institution 

 Forum for the future 

 Accoutability 

 Uk Departament of Trade 

and Industry. 



41 

como pioneira dos métodos de avaliação de desempenho, quando engenheiros de 

processos procuravam novas formas de melhorar a produção, desenvolvendo um 

melhor entendimento das relações de causa e efeito .  

E assim, denominaram o método devido a sua semelhança funcional com 

um painel de instrumentos ou de navegação existente em um avião ou navio 

(LAUREL; CIBERT, 1959 apud HOURNEAUX, RUIZ; CORRÊA, 2005).  

Esses autores serão os pilares deste construto . Fernandes et. al (2007), 

postula o Tableau de Bord como uma ferramenta de gerenciamento realizada no topo, 

permitindo aos gestores ter uma visão global e rápida de suas operações, do estado e de seus 

ambientes para a tomada de decisão. 

Segundo Hourneaux, Ruiz e Corrêa (2005), o Tableau de Bord funciona 

como um método para responder a quatro perguntas, conforme especificadas no  

quadro 6, que segue: 

 

  Quadro 6 - As quatro perguntas do método Tableau de Bord 

QUEM? 

 Deve representar quem são os responsáveis dentro da estrutura 

administrativa; 

 Como se dá a delegação das tarefas; e 

 Como funcionam os sistemas de comunicação e informação na 

empresa. 

 

O QUÊ? 

 

 Deve tornar possível saber quais as informações que interessam a 

uma determinada função e a uma determinada responsabilidade na 

organização. 

COMO? 
 Deve assinalar as tendências ou os acontecimentos incomuns e 

orientar em direção à análise mais aprofundada.  

QUANDO? 

 Deve ter a freqüência necessária para comunicar uma mesma 

informação em um ou mais níveis hierárquicos, ou em um mesmo 

nível hierárquico, variando a natureza das informações.  

 Deve-se ainda respeitar as características dos negócios e da 

estrutura de cada organização. 

  Fonte: Hourneaux, Ruiz e Corrêa (2005, p. 3). 

 

Diante das quatro perguntas do método de Tableau de Bord apresentadas 

no quadro 6, é possível estabelecer as relações do primeiro item, quem, com a 

estrutura hierárquica das organizações ou comumente denominado organograma. 

Compete destacar aqui a elaboração da estrutura organizacional, ou seja, como o 

organograma deverá ser elaborado após a o planejamento estratégico. Por outro 

lado, as informações, quando precisas, são de suma importância na tomada de 

decisões e no modelo de Tableau de Bord, por ser considerado na literatura como 

painel de controle para a gestão das organizações. Faz-se necessário que haja 
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compartilhamento de informações para a manutenção desse  painel, podendo, para 

tal, serem utilizadas as reuniões periódicas da organização.  

No item seguinte, relacionado à análise das variáveis, proporciona aos 

colaboradores verificar-se como ocorreu a variável (causa), podendo ser 

relacionada a aspectos de gestão da organização ou mudanças no mercado (efeito). 

Nesse tópico, o monitoramento do mercado poderá colaborar na redução da entrada 

de variáveis na organização. 

O item terceiro, o como, proporciona a organização, oportunidade para 

reverter a variável. É de fundamental importância que, além de delegar, haja a 

participação dos colaboradores (independentemente do cargo ou função) no 

desenvolvimento de plano de ação e na criação de indicadores de desempenho. Para 

tanto, a criação de comitês são válidas, pois, sendo praticada essa estratégia, todos 

os envolvidos podem colaborar na busca dos objetivos.  

O quarto propicia aos gestores da organização ter uma visão global, e na 

tomada de decisão, estes possam considerar a característica do negócio da empresa, 

questões hierárquicas, a fonte das informações (segura ou não), a frequência da 

informação, se é diária, semanal ou mensal. Reuniões ou encontros de trabalhos são 

fontes para compartilhar informações, criar plano de ação, desenvolver indicadores 

e monitorá-los. 

Diante da análise, torna-se necessário conceituar o método Tableau de 

Bord. Este modelo de gestão de desempenho organizacional é definido como:  

 

Um conjunto de medidas que incluem tanto indicadores financeiros como 

não financeiros, que pretendem traduzir a missão e a visão da 

organização em objetivos dos quais se derivariam os fatores críticos de 

sucesso da organização (KSF – Key Sucess Factors), cujos respectivos 

indicadores (KPI – Key Performance Indicators), devido a sua 

criticidade, devem ser monitorados para se mensurar o desempenho da 

organização (HOURNEAUX; RUIZ; CORRÊA, 2005, p. 3). 

 

Segundo Lebas (1994 apud HOURNEAUX; RUIZ; CORRÊA, 2005), 

seria possível a representação do que se passa na organização em um sistema que 

age como um monitor, ou painel de controle, servindo como referência para os 

administradores guiarem a empresa.  

A área de gestão de pessoas, dentre os atuais processos de mudanças 

ocorridos, realiza ações visando à participação dos recursos humanos da 

organização nas tomadas de decisões, dentre os quais constam o desenvolvimento 
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dos colaboradores e das áreas internas, o monitoramento de indicadores internos de 

sua competência e dos outros setores, indicadores de mercado, a fim de propiciar 

soluções internas, como, por exemplo, utilizar das competências dos atuais 

colaboradores a optar pela contratação externa, ou rever situações de desligamento 

dos colaboradores. 

 

3.4.2 Método de Martindell  

 

Em meados de 1950, Jackson Martindell, presidente do American 

Institute of Management , publica The Appraisal of Management , no qual descreve 

uma ferramenta composta por dez variáveis que permitiria a realização de uma 

análise completa das organizações dos mais diferentes tipos (HOURNEAUX; 

RUIZ; CORRÊA, 2005). 

As dez variáveis distribuídas entre 10.000 pontos são compostas, 

inicialmente, pela função econômica. Para esta variável, a organização deverá 

atingir 400 pontos. Na estrutura organizacional, o objetivo é atingir 500 pontos. Em 

seguida, a terceira variável, consta a saúde da rentabilidade com ating ível de 600 

pontos. A justiça para com os acionistas consta 700 pontos, seguida pela pesquisa e 

desenvolvimento, com os mesmos 700 pontos. Para a análise da direção, essa 

variável poderá chegar aos 900 pontos. Para as políticas fiscais, o atingível é de 

1.100 pontos, logo a eficiência na produção dispõe de até 1.300 pontos; vigor nas 

vendas até 1.400 pontos e a última variável, avaliação dos executivos, apresenta até 

2.400 pontos atingíveis. 

Para Buchele (1971, p.142), “do ponto de vista da mensuração numérica 

talvez o melhor sistema de avaliação publicado seja aquele desenvolvido por 

Jackson Martindell.” O pioneirismo do método, sua ampla aplicabilidade e o 

enfoque quantitativo que apresenta são pontos de destaque (ROBBINS, 1978; 

CORRÊA, 1986). 

 

3.4.3 O método de administração por objetivos 

 

O método de administração por objetivos, desenvolvida por Peter 

Drucker, teve seu início a partir da publicação, em 1954, do livro “A prática de 

administração de empresas”. O autor expôs aquilo que se tornaria a base da 
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administração por objetivos, em que enfatiza o desempenho da organização como 

sendo o alvo da empresa e a razão da sua existência (HOURNEAUX; RUIZ ; 

CORRÊA, 2005). 

Pontes (2010, p. 96) expõe que a administração por objetivos  

 

É  um processo de administração através do qual o supervisor e o 

subordinado, operando sob uma definição clara das metas e prioridades 

comuns da organização, estabelecidas pela administração da cúpula, 

identificam em conjunto as principais áreas de responsabilidade do 

indivíduo, em termos de resultados que se esperam dele e usa essas 

medidas como guias para operar a unidade e avaliar as contribuiç ões de 

cada um de seus membros.  

 

Segundo Souza et al. (2009, p. 85), a administração por objetivos baseia-

se na capacidade do cumprimento dos objetivos específicos, mensuráveis e 

alinhados aos objetivos empresariais, previamente negociados. O processo de 

administração por objetivos, na proposta de Drucker, constitui -se de quatro etapas: 

o estabelecimento de metas; o desenvolvimento de planos de ação; revisão dos 

progressos; e a avaliação do desempenho global.   

Os autores atentam que a administração por objetivos baseia-se na 

capacidade do cumprimento dos objetivos específicos, mensuráveis e alinhados aos 

objetivos empresariais, previamente negociados.  

Lopes (2009) atesta que o processo de administração por objetivos 

envolve quatro componentes, conforme apresentado no quadro 7, que segue. 

 

  Quadro 7 - Os quatro componentes do processo de gestão por objetivos  

Componentes Definição 

Formulação de objetivos ou metas 

específicas 
Vinculação das ações individuais às estratégias  

Tomada de decisão participativa  
Formulação conjunta de metas entre chefes e 

subordinados 

Definição de prazos 
O tempo limita as datas em que os resultados 

são devidos 

Feedback 

Retorno que permite informar ao empregado 

sobre a qualidade do seu desempenho e 

formular planos de ação 

   Fonte: Lopes (2009).  

 

Diante das informações do quadro 7, nota-se que os componentes, como 

a formulação de objetivos ou metas específicas poderiam estar na sequência, ou 
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seja, posteriormente ao item tomada de decisão, pois  formular objetivos trata-se de 

uma decisão de fundamental importância, desde que ocorra a partir da tomada de 

decisão embasada no planejamento estratégico.  

Sob essa perspectiva, viu-se a necessidade em se comunicar os resultados 

da avaliação de desempenho, em que se acentuou a valorização do uso do feedback 

ou informação aos colaboradores. O feedback, para Moscovici (2007), é o termo de 

grande importância para o comportamento humano e as relações interpessoais.  

Com base nos conceitos e métodos apresentados, verifica -se, ainda, a 

importância do monitoramento do desempenho dos profissionais. Porém, esse 

monitoramento deve ocorrer de maneira constante, com intervalos e período 

definidos, para que haja intervenções, quando necessárias, utilizando-se plano de 

ação com probabilidade em revisar o método de avaliação utilizado na organização,  

não omitindo o planejamento estratégico e a estrutura organizacional.  

 

3.4.4 Método de Buchele 

 

Nos anos 70, o aumento no controle do processo produtivo dirigiu -se à 

obtenção do aumento contínuo da qualidade e da permanente redução de custos, a 

demanda de práticas mais eficazes e eficientes para gerir o desempenho visando à 

sistematização de informações úteis à tomada de decisão. Para tanto, além do foco  

na avaliação, o planejamento e a monitoração passaram a desempenhar papéis 

relevantes na gerência do desempenho (SOUZA et al., 2009). 

Na inovação dos métodos de avaliação de desempenho, Robert Buchele, 

da Universidade do Havaí, publica em 1970 o livro Business policy in growing 

firms, o que considera um manual para a avaliação de empresas, seja como um todo, 

seja em alguns de seus aspectos. O autor divide o livro em duas partes: a que trata 

da avaliação de pequenas empresas, as possíveis crises que lhes são próprias e a 

dedicada às médias e grandes empresas, em que expõe o método de avaliação 

direta, que visa examinar a qualidade da administração através do estudo dos 

processos administrativos: planejamento,  controle, organização, assessoria e 

direção (HOURNEAUX; RUIZ; CORRÊA, 2005). 

Segundo Hourneaux, Ruiz e Corrêa (2005), Buchele propõe a 

necessidade de se avaliar analiticamente as organizações e mensurar o s eu 

desempenho quantitativamente. Para tanto, dois focos devem ser explorados pelos 
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administradores: a habilidade da empresa em aperfeiçoar incessantemente o 

desempenho de suas operações atuais, a situação futura da empresa, em termos de 

políticas e programas, análise das ameaças e oportunidades, capacidade de 

inovação, habilidade para desenvolver novos produtos e serviços e finalmente a 

possibilidade de atração e desenvolvimento por parte dos administradores.  

O método de Buchele, além de não ser integrado, não apresenta 

instruções claras de implementação. O próprio criador do método admite falhas, 

afirmando que, em função de uma simplificação que o método dispõe, somente são 

consideradas algumas das variáveis organizacionais, abrindo a possibilidade de 

algum outro fator relevante ser deixado de lado em um caso específico 

(HOURNEAUX; RUIZ; CORRÊA, 2005). 

 

3.4.5 Método de Corrêa 

 

Corrêa (1986) propõe um método de avaliação que consiste nos seguintes 

pontos: “a descrição da empresa, seus objetivos e missões e a definição dos 

módulos (áreas em que a organização será dividida)” (HOURNEAUX; RUIZ; 

CORRÊA, 2007, p. 8-9). Sugere ainda que, salvo a especificidade de cada caso, 

possam-se considerar os módulos apresentados no quadro 8 a seguir. 

 

Quadro 8 - Método de avaliação segundo Corrêa (1986).  

Econômico-Financeiro  Mede o desempenho financeiro. 

Operacional  Mede a produtividade da empresa.  

Recursos Humanos  Avalia o desempenho dos recursos humanos.  

Satisfação dos 

Usuários/Clientes 
 Mede o nível de satisfação dos usuários.  

Inovação Tecnológica  Mede o grau de inovação gerada internamente.  

Adaptação/Ambiente 
 Mede a capacidade da empresa de se adaptar ao ambiente 

presente e futuro. 

Avaliação Técnica 
 Mede o nível de qualidade dos equipamentos, máquinas e 

tecnologia da empresa.  

Clima Organizacional 
 Mede a qualidade da interação entre as pessoas e setores e as 

consequências geradas por estas interações.  

Benefícios Sociais  Mede os benefícios sociais gerados pelas empresas.  

Potencialidade Gerencial 
 Mede a capacidade e potencialidade dos gerentes da 

empresa. 

Definição dos Indicadores 

De Cada Módulo 

 Identificação, seleção, hierarquização e metodologia de 

levantamento de dados.  

Definição dos Padrões de 

Desempenho 

 Definidos através da realização de benchmarking interno e 

externo, além de considerar as contingências próprias da 

organização e ambientais.  
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Avaliação e Feedback 

 Consiste na identificação do desempenho de cada fator, sua 

comparação com o padrão estabelecido e, possivelmente, 

revisão dos indicadores e sua hierarquização.  

Verificação das Causas do 

Desempenho 

 Estabelecimento das relações de causa e efeito para as 

variáveis de desempenho e análise das causas para possíveis 

correções ou melhorias.  

  Fonte: Adaptado de Hourneaux, Ruiz e Corrêa (2005). 

 

Segundo Hourneaux, Ruiz e Corrêa (2005), destes, um dos pontos mais 

relevantes que podem ser citados, diz respeito à questão da metodologia, uma vez 

que se trata de critérios estabelecidos internamente, não sendo possíveis 

comparações com outras organizações. Portanto, ter-se-ia um número absoluto que, 

em caso de falhas ou arbitrariedade na definição do processo, levaria a um 

resultado sem significado real para a organização.  

 

3.4.6 Balanced Scorecard - BSC 

 

O Balanced Scorecard  (BSC), desenvolvido por Kaplan e Norton (1997), 

consta em um sistema de gerenciamento que procura avaliar resultados a partir da 

mensuração de ativos tangíveis e intangíveis de uma empresa, como produtos e 

serviços de alta qualidade, funcionários competentes e motivados, processos 

eficientes e clientes satisfeitos.  

Antes do conceito detalhado sobre o BSC, é importante destacar que esse 

instrumento de gestão está sendo utilizado nas organizações privadas e públicas,  

pois gera insumos ao gerenciamento e aperfeiçoamento dos processos críticos ou 

não, o gerenciamento de mudanças que sejam necessárias à melhoria na 

performance nos níveis mais distintos da organização, realiza o alinhamento de 

perfis profissionais e de competências essenciais, ou seja, cria condições favoráveis 

e estratégicas para a tomada de decisão, com foco na performance organizacional, à 

qual são exigidos os níveis de produtividade e qualidade impostos pela 

competitividade expandida. 

A transformação do planejamento em plano de ação, no entanto, exige o 

comprometimento de todos, sobretudo da liderança, integrante do processo de 

avaliação de desempenho. A substituição do olhar mecanicista por uma visão 

sistêmica extrapola o âmbito da razão e do desejo, sendo o BSC um processo 

contínuo de aprendizagem. 
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Sendo assim, Klaplan e Norton (1997) estabeleceram, com base no 

tangível e intangível, o dimensionamento do BSC nas perspectivas que constam na 

figura 5. 

 

Figura 5 - O dimensionamento do Balanced Scorecard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado de Brandão et. al.,  (2008, p. 7-8). 

 

Verifica-se que na perspectiva financeira o foco está nos resul tados 

financeiros, normalmente expressos por medidas de lucratividade. Já na perspectiva 

dos clientes, permite-se direcionar os esforços da empresa para identificação, 

conquista e manutenção de certos segmentos de clientes, a partir de medidas como, 

por exemplo, satisfação do cliente, índice de reclamações, percentual de 

participação no mercado, imagem e reputação da organização e de suas marcas.  

Por outro lado, a perspectiva dos processos internos orienta a 

organização para o aperfeiçoamento de processos críticos, que necessitam de 

excelência, podendo ocorrer a partir de indicadores como a qualidade dos serviços.  

Na perspectiva de aprendizado e crescimento, a organização deve 

considerar que para gerar crescimento e melhoria em longo prazo, medidas 

importantes devem ser realizadas, como: a concretização da pesquisa do clima 

organizacional; o mapeamento da competência dos funcionários; a  elaboração de 

projeto visando à retenção de funcionários qualificados e disponibilidade de 

sistemas de informação que possam propiciar suporte aos funcionários para o 

alcance dos objetivos organizacionais e profissionais.  
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Vê-se, nos estudos realizados por Rampersad (2004), a migração do foco 

estratégico do BSC, dos resultados financeiros para a visibilidade aos fatores que 

afetam o desempenho organizacional.  

Segundo Rampersad (2004), a construção dessa ferramenta inicia -se pela 

formulação dos balanced scorecards pessoal e organizacional ao nível estratégico 

da organização. Segundo o autor, referendando as proposições de Kaplan e Norton, 

dois segmentos complementares merecem ser relacionados ao BSC: o Balanced 

Scorecard Organizacional (BSCO) e o Balanced Scorecard Pessoal (BSCP), 

sintetizados no Quadro 9: 

 

  Quadro 9 – Segmentos complementares ao BSC 

Balanced 

Scorecard 

Organizacional 

(BSCO) 

Medidas que permitem a interligação entre os componentes estratégicos 

da organização (missão, visão valores essenciais, estratégias 

corporativas, objetivos estratégicos e os resultados, metas e indicadores a 

eles vinculados), os fatores críticos de sucesso, os componentes setoriais 

(objetivos, resultados, metas indicadores) e as iniciativas de melhoria da 

organização, sob as perspectivas distintas: financeira, cliente, processos 

internos e do conhecimento e aprendizado.  

Balanced 

Scorecard 

Pessoal  

(BSCP) 

Medidas que permitem alinhamento entre as necessidades 

organizacionais e pessoais, propiciando o aperfeiçoamento de 

competências individuais essenciais ao desempenho organizacional 

desejado. 

 

   Fonte: Rampersad (2004); Souza et al. (2009). 

 

Em suma, organizações contemporâneas e inovadoras utilizam o 

balanced scorecard – indicadores balanceados de desempenho – como um 

instrumento de gestão vinculado à estratégia empresarial, transformando -o em um 

sistema de gestão estratégica. É um processo de aprendizado iniciado na alta 

gerência e que se infiltra na organização (SOUZA et al., 2009). 

 

3.4.7 O método Skandia Navigator 

 

No início dos anos 90, a Skandia, uma empresa sueca da área de seguros 

e de serviços financeiros, criou uma ferramenta de mensuração de resultados 

denominada Skandia Navigator, esta ferramenta passou a orientar a mensuração do 

desempenho na organização e se tornou uma das “forças -motrizes no movimento do 

capital intelectual” (SVELBY, 1998 , p.222).  

Conforme Rezende (2003), os estudos realizados na Suécia em 1986 e 

1987 estabeleceram os pilares para o desenvolvimento desse novo instrumento. 
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Ressalta ainda que o monitor dos ativos intangíveis equilibra o potencial de uma 

organização a partir da identificação e associações dos ativos  que a organização 

detém, interna ou externa à sua estrutura, desses ativos que derivam da 

qualificação, experiência e capacidade de realização da força de trabalho.  

Para Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p.118), 

 

o Navigator ou Navegador de Capital Intelectual (NCI) “fornece uma 

imagem equilibrada do capital financeiro e intelectual .” Segundo Svelby 

(1998), este é dividido em cinco áreas. O foco financeiro referente aos 

resultados ocorridos (passado), os focos nos clientes, os focos nos 

recursos humanos e nos processos voltados ao que ocorre no momento na 

empresa (presente). O foco restante é referente à capacidade de renovação 

e de desenvolvimento da organização, através de competências que 

permitiriam vislumbrar o futuro da empresa. Cada um dos focos apre senta 

os chamados indicadores CI, que “traduzem cada foco em resultados 

utilizáveis, com a atenção voltada, sobretudo, à posição estratégica”, 

possibilitando o uso estratégico do conhecimento  

 

Von Krogh, Ichijo, Nonaka (2001, p.117-118) destacam que Leif 

Edvinsson, o criador da ideia do Navigator, acrescenta ainda três funções ao 

método:  

 

- Perscrutar as mensurações: o Navigator deve “indicar a posição, a 

direção e a velocidade da organização”, formando um conjunto correto de 

medições, agrupadas coerentemente em categorias, que formam um todo 

também coerente.  

- Olhar para o alto, em direção a medidas mais abrangentes de valor : a 

operacionalização das medidas deve permitir uma abstração de um ponto 

de vista mais global, facilitando uma análise da organizaç ão e a 

comparação com outras; e  

- Olhar para fora, em direção ao usuário : apesar das dificuldades que isso 

represente, dada a contabilidade tradicional.  

 

De acordo com Hourneaux Júnior, Ruiz e Corrêa (2005), a grande 

diferença entre o Skandia Navigator e o Balanced Scorecard é que o Navigator dá 

ênfase às pessoas e às demais perspectivas, como a satisfação dos indivíduos, a 

importância do capital intelectual na aquisição de vantagens competitivas 

sustentáveis. O BSC, por sua vez, está focado nas perspectivas: financeira, clientes, 

dos processos internos, aprendizado e crescimento. Para cada uma das dimensões, 

Kaplan e Norton (1997) propõem objetivos, indicadores, metas e iniciativas, onde  

se faz necessária cada uma das dimensões obterem as seguintes respos tas das 

questões que constam no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Dimensões do BSC: questões a serem respondidas nas dimensões para implantação 

do método.   

Na Perspectiva Financeira 
 Para ter sucesso financeiro, como a empresa deve se 

apresentar aos acionistas?  

Na Perspectiva Clientes 
 Para alcançar a visão, como a empresa deve se mostrar 

aos clientes? 

Na Perspectiva de Processos 

internos 

 

 Para satisfazer aos acionistas e ao mercado, em que 

processos a empresa deve ter excelência?  

Na Perspectiva Aprendizado 

e Crescimento 

 

 

 

 Para alcançar a visão de futuro, quais as habilidades 

necessárias para a empresa melhorar?  

   Fonte: Adaptado Souza et al., (2009, p. 64).  

 

Souza et al. (2009) descreve de maneira sintética que o BSC, por meio 

das quatro estratégias de perspectivas de negócio, permite a identificação de 

expectativas de desempenho que agregam valor ao negócio, integrando os 

desempenhos organizacionais e humanos.  

 

3.4.8 O método SIGMA Sustaintability Scorecard  

 

O método SIGMA Sustaintability Scorecard  tem como objetivo garantir 

a criação de valor para uma organização através do resultado econômico, do 

resultado da contribuição social e do resultado das ações ecológicas e ambientais.  

Hourneaux, Ruiz e Corrêa (2005, p. 12), com base no método SIGMA, 

descrevem duas grandes mudanças com relação aos tradicionais “scorecards”. A 

busca de um enfoque de sustentabilidade, ao invés do financeiro; e, a busca de um 

enfoque dos stakeholders, ao invés dos clientes. 

No Quadro 11, são apresentadas as perspectivas básicas do método 

SIGMA na avaliação de desempenho, seguidas de questões a serem respondidas 

pelas organizações quando na adoção deste método.  
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Quadro 11 - Perspectivas básicas do método SIGMA na avaliação de desempenho  

Na Perspectiva 

Aprendizado e 

Crescimento 

 Como nós entendemos o sucesso desta organização em termos de 

desenvolvimento sustentável e objetivo de sustentabilidade?  

 Que indicadores de performances sociais, econômicas e ambientais 

são relevantes, de acordo com a missão, a visão e os valores da 

organização? 

Perspectiva do 

Stakeholder Externo 

 Quanto deve a organização se comprometer com e ser responsável 

por seus stakeholders a fim de alcançar sua contribuição para um 

desenvolvimento sustentável?  

Perspectiva do 

Stakeholder Interno 

 Como devem ser realizadas as atividades da administração e os 

processos da organização a fim de satisfazer seus stakeholders e 

alcançar sua contribuição para um desenvolvimento sustentável?  

Perspectiva do 

Conhecimento e 

Habilidade 

 Como a organização aprende, inova e melhora com o ob jetivo de 

obter excelência em suas atividades e processos administrativos para 

alcançar suas contribuições para o desenvolvimento sustentável?  

Fonte: Adaptado de Hourneaux, Ruiz e Corrêa (2005, p. 12). 

 

Como no BSC, as organizações são envolvidas por processos, e para 

implementar o método SIGMA é necessário seguir quatro passos. A identificação e 

concordância da visão, missão e valores organizacionais, a identificação e 

concordância das principais áreas de desempenho do negócio para que se atinjam a 

visão, missão e valores organizacionais; a construção e a concordância dos fatores 

que relacionam as principais áreas de desempenho e a visão e a missão; a 

identificação e concordância quanto aos indicadores de sucesso, tanto atuais quanto 

aqueles a serem desenvolvidos como alvo. 

Para Crawford (2002 apud HOURNEAUX; RUIZ; CORRÊA, 2005), o 

SIGMA Sustainability Scorecard  deve ser implementado conjuntamente com outras 

ferramentas e conceitos de sustentabilidade, como relatórios de responsabilidade 

social, relatórios de impactos ambientais e outros, e deve ser o grande responsável 

pelo monitoramento das ações da organização na busca do equilíbrio nos três eixos.  

Até o presente, a seção apresentou conceitos, modelos e métodos de 

avaliação de desempenho organizacional, tendo estes como referência para a 

identificação dos modelos de gestão de desempenho organizacional a serem 

relacionados com modelo de gestão de desempenho humano apresentados na 

subseção posterior. 

 

3.5 Modelo de gestão e avaliação de desempenho humano 

 

Nessa subseção, serão apresentados os modelos de gestão de desempenho 

humano propostos por Pontes (2008), Leme e Vespa (2008) e Lucena (1992). 
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Pontes (2008) apresenta a classificação dos métodos de avaliação de desempenho , 

conforme Figura 6 a seguir. 

 

  Figura 6- Classificação dos métodos de avaliação de desempenho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Pontes (2008, p. 46) . 

 

Na classificação apresentada por Pontes (2008), os métodos clássicos 

têm como ênfase o passado que, além de tornar um método de avaliação duvidosa, 

requer múltiplos cuidados em sua aplicação, devido à subjetividade dos critérios da 

avaliação. A pesquisa de campo, como método de coleta, quando realizada, está 

atenta ao universo restrito de informações, geralmente um único profissional, como 

o chefe, ou diretor, por exemplo. A avaliação, em dadas circunstâncias, migra para 

características pessoais, como cortesia, ou ainda, quando realizada via sistema de 

informação, carece do feedback dos resultados aos funcionários.   

Por outro lado, verifica-se a utilização do método de avaliação de 

desempenho humano por objetivos. No entanto, tendo relação do método de 

avaliação de desempenho com os objetivos organizacionais, verifica-se que as 

organizações carecem da definição dos seus próprios objetivos, geralmente, por não 

disporem de planejamento estratégico e, mesmo assim, utilizam do método de 

avaliação por objetivos.  

Na avaliação de atividades, de maneira similar, a organização não dispõe 

de processos definidos para a realização de atividades e assim aplica a avaliação. 

Notavelmente, diante dos fundamentos e métodos clássicos apresentados por Pontes 

(2008), dúvidas na aplicação e nos resultados se fazem presentes. Compete à área 

Métodos Clássicos 

Ênfase da Avaliação: 

Passado 

Ênfase da 

Avaliação: Futuro 

 Pesquisa de campo 

 Incidentes críticos 

 Frases descritivas 

 Escala gráfica 

 Escolha forçada 

 Comparação Binária 

 Atribuição de graus 

 Avaliação por 

Objetivos 

 

 Avaliação de 

Atividades 

Métodos Contemporâneos 

 

Ênfase da Avaliação: 

Passado e Futuro 

Ênfase da Avaliação: 

Futuro 

 

Competência 

 

Acompanhamento e 

Avaliação de 

Resultados 
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de recursos humanos, estrategicamente e de maneira permanente, rever o método 

utilizado para a avaliação de desempenho da organização.  

Nos métodos contemporâneos, a ênfase da avaliação se relaciona ao 

passado e futuro e também unicamente ao futuro. No primeiro, apesar do conceito 

competência ser recente, e mesmo sendo concedida ênfase no passado, esse modelo, 

contém maior grau de objetividade quando aplicado de forma múltipla, ou o 

conhecido modelo 360 graus (PONTES, 2008). 

O acompanhamento e a avaliação de resultados possuem uma base de 

avaliação objetiva, sendo aplicados para avaliar os resultados de equipes de 

trabalhos. Nesse método comumente adotado nas organizações contemporâneas faz -

se necessário atuar de maneira preventiva, no sentido de não gerar competitividade 

entre as áreas, e sim, que as áreas pela qual a equipe apresentou melhor 

desempenho possam, de maneira compartilhada, nas reuniões, por exemplo, 

compartilhar experiências. Assim, além da ampliação de conhecimento, o foco das 

alianças estratégicas ou as parcerias permanecem (PONTES, 2008).  

Leme e Vespa (2008) chamam a atenção quanto aos modelos de avaliação 

de desempenho adotados nas organizações. Segundo os autores, apesar da evolução 

de como elaborar modelos próprios, as empresas necessitam rever a escala, a 

carência na clareza dos parâmetros a serem avaliados.  

No modelo apresentado de gestão de desempenho apresentado por Leme  

e Vespa (2008, p. 55), nota-se a relação entre a gestão estratégica de pessoas ao 

painel de controle do BSC e do método Tableau de Bord.  

Lucena (1992) apresenta a visão do processo de avaliação de 

desempenho no contexto empresarial . Nesta ressalta, dentre outras, que se o 

desempenho não for gerenciado, o negócio não será administrado adequadamente. 

A autora atenta que os recursos humanos, tecnológicos e seus insumos para a 

produção e comercialização por si só não garantem o alcance dos objetivos 

organizacionais. Com arrimo, o uso adequado depende das pessoas que os 

manipulam, porque representam meios de trabalhos. O conjunto de contribuições 

propostos pelos autores é apresentado na figura 7 que segue. 
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Figura 7 - Visão do processo de avaliação de desempenho no contexto organizacional  

Fonte: Lucena (1992, p.17).  

 

Analisando a figura 7, a missão ou a razão de ser da organização (1), 

quando recebe a contribuição dos colaboradores, propicia os resultados planejados. 

Diante dos avanços e demandas de mercado, requer das diversas áreas da 

organização desenvolver, implantar e monitorar novos projetos ou mesmo os já 

existentes, sendo que estes projetos contam com a participação das pessoas (2) .  

No contexto atual, se faz presente nas áreas das organizações receberem 

através dos gestores novos projetos e estes recorrem aos seus subordinados para 

negociar o desempenho (A), como, por exemplo, o tempo para a entrega do projeto 

concluído, os indicadores de acompanhamentos e sua periodicidade. Através do 

desempenho dos empregados (4) envolvidos nos projetos, o acompanhamento de 

desempenho (B) proporciona, além do monitoramento, programar, analisar as ações, 

bem como, realizar intervenções e/ou ajustes  quando necessários. Nessa etapa se 

originam os primeiros resultados da avaliação de desempenho.  

Os requisitos para o desempenho (5) proporcionam ao gestor de recursos 

humanos que inclua a participação dos clientes dos ambientes externos, em parceria 

com a área de marketing, através da pesquisa de satisfação, poderá ocasionar 
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demandas, como para a qualificação dos funcionários, realizar análise do estilo 

gerencial, se a atuação acontece de maneira centralizada, participativa e 

descentralizada.  

A cultura da organização, desenvolvida pelos próprios colaboradores , é 

fator importante a ser considerado na construção dos indicadores. Para tal, é 

necessário nivelar a cultura da organização aos indicadores de desempenho, 

compartilhar sobre a importância da avaliação de desempenho para a organização e 

os colaboradores, inserir os funcionários na construção desses indicadores, orientar 

sobre: o significado dos indicadores, a escala de pontuação, preenchimento do 

formulário, e ainda acesso capacitar os participantes para acessar e preencher a 

avaliação no sistema; e orientar que a avaliação de desempenho não é avaliar a 

pessoa ou a sua personalidade e sim o desempenho profissional de cada 

colaborador. 

No processo de avaliação de desempenho proposto por Lucena (1992), 

nota-se a existência e relação entre a avaliação dos resultados (D) com os 

resultados apresentados (3), bem como o conjunto dos processos composto por 

negociação do desempenho (resultados esperados); acompanhamento do 

desempenho (feedback ao empregado); as ações sobre o desempenho e avaliação 

dos resultados.  

É fatídico que a avaliação de desempenho não se trata apenas em saber se 

os objetivos foram alcançados ou não, mas é preciso assegurar que sejam atingidos 

e como serão atingidos. Para tanto, Lucena (1992) ressalta ser fundamental a 

definição antecipada do desempenho desejado, a análise das possibilidades 

profissionais dos empregados para desincumbirem bem suas tarefas, o 

desenvolvimento de habilidades necessárias, assim como o reconhecimento do seu 

trabalho e suas contribuições efetivas.  

Com o propósito de melhor conceituar este tema, Pontes (2008) ressalta 

que a organização tem a oportunidade em realizar a análise crítica, a importância 

em conceder o feedback do desempenho ao funcionário.  

Leme e Vespa (2008, p. 56) ressaltam na sua proposta que o modelo de 

gestão de desempenho humano vai gerar o Painel de desempenho do Colaborador, 

sendo este similar ao painel de controle do BSC, entretanto, diferencia-se, por estar 

direcionado ao colaborador, dispor de informações consolidadas sobre o 

desempenho do funcionário. Lucena (1992) ressalta que ao ser implantado esse 
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modelo de gestão de desempenho, tanto os diretores, gerentes e coordenadores 

podem acompanhar e conceder feedback aos seus funcionários. 

Lucena (1992) ressalta que para o alcance dos objetivos da avaliação é 

necessário que haja o conjunto de contribuições dos empregados  e que essas 

contribuições reflitam a competência humana no uso eficiente e eficaz de seus 

talentos e recursos empresariais. A figura 7 apresenta uma visão da proposta da 

autora. 

Assim, na figura 7, o processo de avaliação de desempenho sugerido por 

Lucena (1992) proporciona que a análise seja realizada a cada etapa, sendo este o 

propósito inicial, seguido do estabelecimento da relação com as propostas de 

avaliação de desempenho apresentadas por Pontes (2008) e Leme e Vespa (2008).  

Na subseção posterior, são apresentadas as vantagens e os benefícios da 

avaliação de desempenho. 

 

3.6 As vantagens e os benefícios da avaliação de desempenho 

 

Dentre os estudos realizados, verificaram-se como vantagens as 

apresentadas por Souza et al. (2009, p. 26), a geração de insumos relativos ao 

atendimento das necessidades do cliente, sendo a 

 

alocação adequada dos ativos (recursos humanos e financeiros) , a nitidez 

quanto à definição das expectativas de desempenho, ou seja, o grau de 

contribuição esperado ao negócio, reforço dos valores e das posturas que 

são valorizados na organização, a operacionalização de desempenhos 

esperados e obtida, com nitidez, a  divulgação do desempenho obtida em 

uma linguagem homogênea, o fortalecimento do vínculo entre 

recompensas e resultados, a criação de oportunidades de diálogo que 

fortalecem o relacionamento interpessoal, o estimular o desejo de 

mudanças pessoais, a sinalização de necessidades de ajustes às demandas 

do contexto, seguido pelo estímulo ao autoconhec imento e o 

autodesenvolvimento a partir da identificação de: pontos críticos que 

favorecem e dificultam o desempenho; problemas de integração, 

socialização, gerenciamento e motivação, principalmente potenciais; 

necessidade de treinamento e desenvolvimento; necessidades de 

redefinição de resultados e a necessidade de transferência.  

 

Com base nas vantagens citadas por Souza et al. (2009), é possível 

identificar que a avaliação de desempenho nas perspectivas da organização, das 

pessoas e das equipes apresentam vantagens.  
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Na perspectiva das pessoas, a divulgação a estas do desempenho obtido 

em uma linguagem homogênea, o fortalecimento do vínculo entre recompensas e 

resultados, a sinalização de necessidades de ajustes às demandas do contexto, o 

estímulo ao autoconhecimento a partir da identificação de pontos críticos que 

favorecem e dificultam o desempenho e a necessidade de transferência.  

Nas perspectivas da organização, a geração de insumos relativos ao 

atendimento das necessidades do cliente, problemas de integração, socialização, 

gerenciamento e motivação, principalmente potenciais; a alocação adequada dos 

ativos (recursos humanos e financeiros), a nitidez quanto à definição das 

expectativas de desempenho, ou seja, o grau de contribuição esperada ao negócio; o 

reforço dos valores e das posturas são valorizados na organização e a 

operacionalização de desempenhos esperados e obtidos com nitidez.  

Na perspectiva da equipe, a criação de oportunidades de diálogo, na qual 

ocorre o fortalecimento do relacionamento interpessoal, do estímulo ao desejo de 

mudanças pessoais, de identificar problemas de integração, socialização, 

gerenciamento e motivação. 

Na próxima seção 4, metodologia, os conceitos apresentados, sobre 

gestão de pessoas, juntamente com os conceitos gestão de desempenho 

organizacional e humano, são utilizados no instrumento de pesquisa, com objetivo 

de verificar, ainda se a gestão do desempenho humano nas faculdades privadas com 

curso de Administração em Fortaleza-CE adota o modelo de Lucena (1992), Leme e 

Vespa (2008), Pontes (1998). 
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4 METODOLOGIA 

 

O primeiro estágio da metodologia da pesquisa foi um exame sobre dados 

históricos relativos ao ensino superior no Brasil e no estado do Ceará, com ênfase 

na capital Fortaleza-CE, seguido pela gestão de pessoas e desempenho nas 

organizações. Na construção do processo de planejamento da pesquisa, foram 

utilizadas as etapas com as respectivas fundamentações que constam na figura 8: 

 

Figura 8 - Processo de Planejamento da pesquisa  

 

Fonte: Autor da pesquisa (2011). 

 

4.1 A tipologia da pesquisa 

 

Com relação à natureza, essa pesquisa é caracterizada como descrit iva 

que, conforme Gil (2002), tem como objetivo principal a descrição de determinada 

população ou fenômeno, tendo como uma das características mais significativas a 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados , a exemplo do questionário. 

Portanto, essa pesquisa se caracteriza como descritiva, pois foi utilizado um 

questionário para tornar possível descrever e verificar a associação entre a gestão 

de desempenho e a gestão de pessoas nas faculdades privadas com curso de 

Administração em Fortaleza-CE.  
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Os dados quantitativos, segundo Hair Jr. et al. (2005), são mensurações 

em números que são utilizados para representar as propriedades de algo. Com base 

na pesquisa quantitativa, torna-se possível verificar a associação entre a gestão de 

desempenho e a gestão de pessoas nas faculdades privadas com curso de 

Administração em Fortaleza-CE. 

 

4.2 Caracterização do ambiente da pesquisa 

 

Nessa subseção, consta o breve histórico dos cursos superiores de 

administração, no Brasil, no Ceará, seguido da evolução ocorrida na última década 

no ensino de Administração, do processo ocorrido de ampliação do número de cursos e de 

alunos. 

 

4.2.1 Breve Histórico dos cursos superiores de Administração 

 

Os primeiros cursos de Administração no Brasil foram oferecidos pelas 

instituições, conforme quadro 12 a seguir. 

 

 Quadro 12 - Os primeiros cursos de Administração no Brasil  

Instituição Cidade Ano de fundação 

Escola Superior de Administração de 

Negócios (ESAN) São Paulo 1941 

Escola Brasileira de Administração 

Pública (EBAP/FGV) 

Rio de 

Janeiro 
1952 

Faculdade de Ciências Econômicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais 

(FCE/UFMG) 

Belo 

Horizonte 
1952 

Escola de Administração de Empresas 

de São Paulo (EAESP/FGV) 
São Paulo 1954 

Escola de Administração (EA/UFBA) Salvador 1959 

Faculdade de Economia e 

Administração (FEA/USP) 
São Paulo 

Criada em 1946, esta instituição só 

veio a oferecer o curso de 

Administração em 1963. 

Instituto de Administração (UFRGS) Porto Alegre 1966 

Fonte: Adaptado de Silva e Machado (2007).  
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Conforme apresentado acima, no ano de 1941, a Escola Superior de 

Administração de Negócios (ESAN) na cidade de São Paulo foi a pioneira no 

ensino de administração no Brasil. Logo, em 1952, as instituições Escola Brasileira 

de Administração Pública (EBAP/FGV) na cidade do Rio de Janeiro e a Faculdade 

de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (FCE/UFMG), 

em Belo Horizonte. Em 1954, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

(EAESP/FGV) iniciou suas atividades, e em 1959 em Salvador na Bahia, a Escola 

de Administração (EA/UFBA) começou a ofertar o curso. Criada em 1946, a 

Faculdade de Economia e Administração (FEA/USP) só veio a oferecer o curso de 

Administração em 1963.  

Segundo Lima (2007b), um dos expoentes pesquisadores do tema sobre a 

origem dos cursos de administração em Fortaleza-CE, para dar maior organicidade 

ao sistema de ensino superior estadual, o governo do Estado do Ceará criou em 

1973 a Fundação Educacional do Estado do Ceará (FUNECE), com a incorporação 

da Escola de Administração do Ceará (EAC). Ressalta , ainda que a Universidade 

Estadual do Ceará (UECE) foi fundada em 1975, com a posterior incorporação, em 

1977, da rede estadual de ensino superior. A partir de 1979, a UECE foi 

transformada na FUNECE, sendo a primeira no gênero no estado do Ceará a dispor 

de um “curso superior exclusivo” de Administração que prevalece até os dias 

atuais. 

Em 1971, é instituída a Fundação Educacional Edson Queiroz a partir da 

aglutinação de cursos isolados previamente existentes, a Universidade de Fortaleza 

(UNIFOR) nasce como uma universidade sendo autorizada como instituição 

universitária particular em 1973 e tendo sido reconhecida pelo MEC uma década 

depois.  

No contexto atual, o ensino da Administração vem passando, 

principalmente na última década, por um processo de ampliação do número de 

cursos e de alunos. Esse crescimento surge em função de uma ampliação do ensino 

superior de uma forma geral, conforme dados do INEP (2008) . 

Na pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (2008), evidencia-se, ainda, a ocorrência da expansão desse número 

de cursos superiores no Estado do Ceará a partir de 2000. Faz-se necessário lembrar 

que, no início da década de 90, diversas instituições de ensino superior pequenas de 

todo o país foram incorporadas por outras maiores ou, então, buscaram se reun ir a 
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fim de formar uma única instituição – no caso universidades ou faculdades 

integradas que propiciaram a expansão desse quantitativo no Estado e em Fortaleza -

CE. (BRASIL, 2008). 

 

4.3 População e amostra 

 

A população e amostra na pesquisa foram determinadas com base na 

pesquisa realizada junto ao site do Ministério da Educação (2010) e encontra-se 

representada no quadro 13 que segue. 

 

Quadro 13- A população e a amostra da pesquisa  

Ordem Sigla Instituição Participantes 

Respondentes 

Total 
Diretor(a) 

Gestor(a) 

de 

Recursos 

Humanos 

Coordenador(a) 

de curso 

1 FATE 
Faculdade 

ATENEU 
X  1  1 

2 FAC 
Faculdade 

Cearense 
     

3 CHRISTUS 
Faculdade 

Christus 
X   1 1 

4 FCHFOR 

Faculdade de 

Ciências 

Humanas De 

Fortaleza 

     

5 FAECE 

Faculdade de 

Ensino e Cultura 

do Ceará 

     

6 FAFOR 
Faculdade de 

Fortaleza 
     

7 FACE 
Faculdade 

Evolutivo 
X 1  1 2 

8 FFB 
Faculdade Farias 

Brito 
X   1 1 

9 FGF 

Faculdade 

Integrada da 

Grande Fortaleza 

X  1 1 2 

10 FIC 

Faculdade 

Integrada Do 

Ceará 

X 1 1 1 3 

11 FLATED 

Faculdade Latino 

Americana de 

Educação 

     

12 FLF 

Faculdade 

Lourenço Filho 

 

X   1 1 

13 FAMETRO 

Faculdade 

Metropolitana da 

Grande Fortaleza 

 

X 1 1 1 3 
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14 FANOR 
Faculdade 

Nordeste 
X 1 1 1 3 

15 FA7 
Faculdade Sete 

de Setembro 
X   1 1 

16 FSM 
Faculdade Stella 

Maris 
     

17 IESF 

Instituto de 

Ensino Superior 

de Fortaleza 

     

18 UNIFOR 
Universidade de 

Fortaleza 
     

19 UFC 
Universidade 

Federal do Ceará 
     

20 UECE 

Universidade 

Estadual do 

Ceará 

     

Total 10 4 5 9 18 

  Fonte: Brasil (2010) 

 

Com base nos dados apresentados, população e amostra, torna-se 

possível constatar que na cidade de Fortaleza-CE são 19 (dezenove) cursos de 

Administração ofertados, nos quais 1 (um) em universidade pública federal e (1) 

um curso de universidade particular, seguido de (1) um instituto de ensino superior. 

A Universdade Estadual do Ceará que consta na ordem 20, conforme descrito 

anteriormente, é unica a dispor de curso de administração de empresas. Convém 

ressaltar ainda que as universidades, pública e privada, bem como o instituto de 

ensino superior, não estão inseridas na pesquisa.  

Segundo Collis e Hussey (2005), o subgrupo de uma população deve 

representar o principal interesse de estudo. Em decorrência disso, são 16 as 

faculdades com curso de administração objeto de pesquisa, das quais  2 são 

faculdades integradas. Nesse viés, há a população de 48 (quarenta e oito) 

profissionais, atuando nos cargos de diretor(a), gestor(a) de recursos humanos e 

coordenador(a) de curso. Diante das informações do quadro 16, tem-se 

efetivamente o quantitativo de 18 profissionais participantes. Na ocasião, foram 4 

(quatro) diretores, ou 22,23%; 5 (cinco), ou 27,8% gestores de recursos humanos e 9 

(nove), que corresponde a 50,0% dos coordenadores de curso.  

Dentre as instituições não participantes, a descrita na ordem 2, relatou 

verbalmente a coordenação de curso que a instituição não tem interesse em 

participar desse tipo de pesquisa. Consoantes as da ordem 4, 5 e 6, por serem de 

uma mesma instituição mantenedora, segundo relatos da direção, esta não 

autorizada a participação nesse tipo de pesquisa. Logo, a apresentada na ordem 11 
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não se encontra em atividades no momento da realização da pesquisa. Atrelado a 

estas a instituição de ordem 16, a coordenação de curso realizou o encaminhamento 

do questionário, no entanto, os dados já haviam sido tabulados.  

Além dessas constatações, os profissionais das instituições participantes  

que receberam os questionários e não responderam, argumentaram carência de 

tempo por estarem envolvidos em reconhecimentos de novos cursos junto ao MEC,  

outros gestores, prefere que participe da pesquisa, a coordenação de cursos, o 

recursos humanos, tidas como áreas mais adequada para responder. Foi constatada 

ainda, a ocorrência de variáveis como o compromisso em encaminhar o 

questionário e não cumprir, a omissão de respostas de e-mail enviado e ligações 

realizadas. Mesmo diante dos fatos, não houve quaisquer impedimentos na 

sequência, haja vista que o percentual mínimo de participantes foi alcançado.  

 

4.4 A integração das variáveis de pesquisa 

 

A integração das variáveis de pesquisa será apresentada nessa subseção 

através do quadro 14 e 15, com o objetivo de integrar, e demonstrar os diferentes 

métodos de gestão de pessoas e de desempenho organizacional e humano utilizados 

no questionário aplicado. 

As teorias sobre gestão de pessoas e seu objeto de estudo são apresentados 

no quadro 14 que segue. 

 

   Quadro 14 - Os métodos de gestão de pessoas e seu objeto de estudo  

Métodos de gestão de 

pessoas 
Objeto de estudo 

Ulrich (1998) 

Os quatro papéis principais de RH: (1) administração de estratégia de recursos 

humanos; (2) administração da infraestrutura da empresa; (3) gestão da 

contribuição dos funcionários e (4) administração da transformação e da 

mudança.  

Lucena (1992) 

O planejamento estratégico parte da análise macro e procura dimensionar as 

seguintes variáveis como a avaliação das forças e fraquezas da organização; a 

análise do mercado competidor; a análise da missão, do negócio, os valores, a 

filosofia da empresa; a definição dos objetivos; o desenvolvimento de estratégias; 

o redimensionamento da infraestrutura produtiva (recursos necessários) e o 

planejamento das ações a serem implementadas em toda a organização. 

Bohlander, Snell e 

Sherman (2005)  

O planejamento de recursos humanos (PRH) é o processo de antecipar e fazer 

provisão para o movimento de pessoas para dentro, para fora ou no interior de 

uma organização. Sendo assim, esse movimento consta em realizar ações que 

visam, por meio das pessoas e demais recursos, atingir os objetivos 

organizacionais e pessoais.  
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Lawler III (2003apud 

DEMO, 2005)  

Elenca 7 (sete) princípios que, mais que formar uma prescrição para o sucesso 

organizacional, sendo a atração e retenção, o treinamento e desenvolvimento, os 

projetos de trabalho, a missão, estratégia e metas, os sistemas de recompensas e o 

princípio da liderança. 

   Fonte: Da pesquisa (2011). 

 

A adoção no questionário pelo método de Ulrich (1998) se dá pela 

relação com o objetivo geral da pesquisa que é de identificar a percepção do 

Diretor, Coordenador de Curso e Gestor de Recursos Humanos do modelo de gestão 

de pessoas e sua relação com a gestão do desempenho humano e organizacional . 

Os métodos de gestão de desempenho humano investigados na pesquisa 

constam no quadro 15 que segue. 

 

  Quadro 15 - As teorias sobre gestão de desempenho humano e seu objeto de estudo  
 

Métodos de gestão de desempenho 

humano 
Objeto de estudo 

Lucena (1992) 

Missão e objetivos; contribuição dos empregados; resultados 

apresentados; desempenho dos empregados; e requisito para o 

desempenho. 

Pontes (1998)  

O planejamento estratégico; o objetivo da unidade; o contrato 

de objetivos, os indicadores e padrões de desempenho; o 

acompanhamento dos resultados e a avalição final. 

Leme e Vespa (2008) 
A relação entre a gestão estratégica de pessoas ao painel de 

controle do BSC e do método Tableau de Bord. 

  Fonte: Da pesquisa (2011). 

 

A opção por adotar os métodos dos autores Lucena (1992), Pontes 

(1998), Leme e Vespa (2008), ocorre pela relação existente com os objetivos 

específicos da pesquisa de investigar o modelo de desempenho humano adotado nas 

Faculdades privadas com curso de Administração. O quadro 16 apresenta os 

métodos de gestão de desempenho organizacional .  
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Quadro 16- As teorias sobre gestão de desempenho organizacional e seu objeto de estudo 

Métodos de gestão de desempenho 

organizacional 
Objeto de estudo 

O método de gestão de desempenho 

organizacional Tableau de Bord. 

O método visa responder a quatro perguntas pelas empresas: 

Quem, sendo este relacionado à estrutura hierárquica das 

organizações ou comumente denominado organograma. O que 

proporciona aos colaboradores verificar-se como ocorreu a 

variável de causa, podendo ser relacionada a aspectos de gestão 

da organização ou mudanças no mercado ou efeito. O como, 

gera a oportunidade para reverter a variável. Já o quando, 

propiciam aos gestores da organização ter uma visão global, e 

na tomada de decisão, estes possam considerar a característica 

do negócio da empresa, questões hierárquicas, a fonte das 

informações. 

O método de gestão de desempenho 

organizacional Martidell. 

O método é composto por dez variáveis: A função econômica; 

A estrutura organizacional; A justiça para com os acionistas; A 

pesquisa e desenvolvimento; A análise da direção; As políticas 

fiscais; A eficiência na produção; O vigor nas vendas; e a 

avaliação dos executivos. Ambas permitem a realização de uma 

análise completa das organizações dos mais diferentes tipos. 

Avaliação por Objetivos 

A avaliação por objetivos baseia-se na capacidade do 

cumprimento dos objetivos específicos, mensuráveis e alinhados 

aos objetivos empresariais, previamente negociados. 

O método de gestão de desempenho 

organizacional com base no Balanced 

Scorecard – Organizacional/Pessoal. 

O método do BSC organizacional visa realizar medidas que 

permitem a interligação entre os componentes estratégicos da 

organização (missão, visão valores essenciais, estratégias 

corporativas, objetivos estratégicos e os resultados, metas e 

indicadores a eles vinculados), os fatores críticos de sucesso, os 

componentes setoriais (objetivos, resultados, metas indicadores) 

e as iniciativas de melhoria da organização, sob as perspectivas 

distintas: financeira, cliente, processos internos e do 

conhecimento e aprendizado. No método do BSC pessoal, as 

medidas permitem alinhamento entre as necessidades 

organizacionais e pessoais, propiciando o aperfeiçoamento de 

competências individuais essenciais ao desempenho 

organizacional desejado.   

O método Skandia 

O método está direcionado ao foco financeiro; os focos nos 

clientes, os foco nos recursos humanos e nos processos voltados 

ao que ocorre no momento na empresa (presente); e à 

capacidade de renovação e de desenvolvimento da organização, 

através de competências que permitiriam vislumbrar o futuro da 

empresa. 

O método SIGMA Sustaintability Scorecard. 

O método está direcionado às perspectivas: aprendizado e 

crescimento, dos stakeholder externo e interno; e à perspectiva 

do conhecimento e habilidade. 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

A opção pela escolha dos seis métodos de gestão de desempenho 

organizacional ocorre por estes, ao serem utilizados, propiciarem a organização e a 

obtenção de informações que propiciam aplicação de estratégias voltadas à 

melhoria contínua, desde indicadores financeiros, às perspectivas dos clientes 

internos e externos. O primeiro escolhido trata-se do método Tableau de Bord, que 
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está direcionado à combinação de indicadores financeiros e não financeiros.  Já a 

opção pelo método Martindell, dá-se pela sua opção de indicadores (dez), além de 

variáveis, esses permitem realizar a análise completa das organizações, podendo ser 

aplicado em organizações dos mais diferentes tipos. O método de Buchele, por 

outro lado, propicia a gerência da organização que o utiliza nas dimensões de 

planejamento, controle e assessoria.  

O Balanced Scorecard de Kaplan e Norton (1997), partindo de sua 

origem aqui descrita, apresenta como evolução a aplicação nas dimensões 

específicas (organizacional e pessoal), sendo esses relacionados com os objetivos 

da dissertação. As organizações comumente realizam análises comparativas de seus 

resultados, sejam nas dimensões financeiras, clientes, recursos humanos, processos. 

O modelo Skandia, foi escolhido para integrar essa dissertação pela relação que 

propicia em analisar, comparar com os resultados atuais e os obtidos no passado, 

tanto nos aspectos humanos como organizacionais . Identificar os fatores essenciais 

de desempenho e aqueles a serem utilizados para desenvolver metas e medidas. O 

método SIGMA, que visa identificar fatores essenciais, propor metas e medidas 

relaciona-se, pois, com as informações sobre esses fatores,  e pode direcionar ações 

como de qualificação dos colaboradores, revisão de indicadores ou 

desenvolvimento de projetos que venham atender aos objetivos organizacionais e 

humanos. 

 

4.5 A coleta de dados 

 

A coleta de dados é dividida em secundária e primária. Os dados 

secundários, segundo Hair Júnior et al. (2005) são aqueles coletados para algum 

outro propósito de pesquisa. A tecnologia, segundo os autores, tornou esses dad os 

mais acessíveis. Na construção da coleta de dados, essa técnica ocorre através da 

pesquisa em livros, artigos, sites, periódicos, assim como dos relatórios de dados e 

modelo de avaliação de desempenho que vêm sendo utilizados nas faculdades.  

Na coleta de dados primária, segundo Hair Jr. et al. (2005), tem-se o 

propósito de completar o projeto de pesquisa. E, com esse propósito, a elaboração 

do questionário que consta do Anexo II, pois é através desta técnica utilizada que 

obteremos os dados necessários para essa pesquisa. 

O questionário utilizado como técnica para a pesquisa foi entregue 
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pessoalmente via arquivo e/ou encaminhado via e-mail, dispõe na sua estrutura de 

quatro blocos, constituído a partir do objetivo geral dessa dissertação, que é 

identificar a percepção do Diretor, Gestor de Recursos Humanos e Coordenador de 

Curso e do modelo de gestão de pessoas e sua relação com a gestão do desempenho 

humano e organizacional.  

O Bloco A do questionário encontra-se direcionado a obter informações 

sobre os dados institucionais, como o nome da instituição e da mantenedora, 

organização acadêmica, faculdade ou faculdade integrada, privada, contemplando 

ainda o período em que a instituição foi fundada e a identificação do participante.  

No Bloco B, em consonância com os objetivos específicos, visa verificar 

qual o modelo de gestão de pessoas que predomina nas faculdades privadas com 

curso de Administração em Fortaleza-CE, se o modelo está sintonizado com a 

Administração de Estratégia de Recursos Humanos, a Adminis tração da 

Infraestrutura da empresa, a Administração da Contribuição dos funcionários e a 

Administração da transformação e da mudança, com base no modelo de Ulrich 

(1998). 

Na sequência, bloco C, construído com base nos objetivos específicos, 

visa identificar se o modelo de gestão de desempenho organizacional adotado nas 

faculdades privadas com curso de Administração em Fortaleza-CE encontra-se 

relacionado com o modelo Tableau de Bord (meados da década de 30), Martidell 

(1950), Administração por objetivos (1954), Corrêa (1986), Balanced Scorecard – 

Organizacional/Pessoal (1990)-, Skandia Navigator (1997) e SIGMA Sustaintability 

(1999).  

No bloco D, visa constatar se o modelo de gestão de desempenho humano 

adotado nas faculdades privadas com curso de Administração em Fortaleza-CE está 

relacionado com o modelo de Lucena, Leme e Vespa, e Pontes.  

 

4.6 O tratamento dos dados 

 

No tratamento dos dados, fez-se necessária a utilização de um grupo 

ordenado de técnicas, como a seleção de respostas completas visando atend er os 

objetivos da pesquisa. Esse grupo, segundo Collis e Hussey (2005), só diz respeito  

à descrição de dados, resumir e apresentar dados em tabelas, quadros, permitindo 

que os padrões e relações aparentemente não analisados sejam discernidos.  
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O tratamento dos dados primários consta na apresentação da frequência, 

da tendência central, da amplitude e das mudanças com base em Collis e Hussey 

(2005). Nos dados secundários, consta a checagem da ocorrência de relações entre 

as teorias e conceitos, seguindo-se para a codificação, análise e interpretação dos 

dados obtidos.  

Programas como Excel e o Statistical Package for Social Science  (SPSS) 

foram os instrumentos de tratamento de dados, porém, contribuíram para o processo 

seguinte, que é a análise, resultado e discussão da pesquisa. 
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5 ANÁLISE, RESULTADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA 

 

Para Gil (2002), o processo de análise de dados envolve diversos 

procedimentos tais como: codificação das respostas, tabulação de dados e cálculos 

estatísticos. Os resultados da pesquisa, com base dos questionários entregues e 

preenchidos, serão analisados segundo as percepções do diretor, coordenador de 

curso e gestor de RH, proporcionando o conhecimento sobre o modelo de gestão de 

pessoas e o modelo de gestão de desempenho organizacional e humano, para esses 

diferentes grupos nas IES pesquisadas.  

Os resultados podem ser analisados na perspectiva da organização 

acadêmica das IES’s pesquisadas (faculdade e faculdade integrada). Através de 

tabelas são apresentados os dados obtidos na pesquisa, seguido pela análise desses 

dados.  

Esta seção responde ao objetivo geral da dissertação que é identificar a 

percepção de diretores, coordenadores de curso de administração e gestores de 

recursos humanos sobre o modelo de gestão de pessoas e sua relação com a gestão 

do desempenho humano e organizacional.  

A seção 5.1 tem no seu início a verificação da validade dos instrumentos 

de pesquisa através do Alfa de Cronbach, o teste Kruskal-Wallis, o mais utilizado 

para comparar as médias das referidas seções pesquisadas. 

Na seção 5.2, os resultados da pesquisa do bloco A, é apresentado o 

perfil dos participantes. Na seção seguinte, 5.3 do mesmo bloco, são apresentados  

os resultados da pesquisa sobre os dados institucionais das instituições 

participantes (faculdade privada, faculdade, ou faculdade integrada, particular em 

sentido estrito; filantrópica; comunitária; confessional), bem como o ano de 

fundação. 

Na seção seguinte 5.4, constam os resultados do bloco B – Avaliação dos 

modelos de gestão de pessoas. Buscando conexão entre os resultados da pesquisa, é 

apresentada tabela contendo: dados quantitativos e percentuais com base na 

proposta de Ulrich (1998), ambos seguidos de análise e comentário.  

Na seção 5.5, constam os dados do bloco C - Avaliação de desempenho 

organizacional, a partir das propostas dos modelos de gestão de desempenho 

organizacional: Tableau de Bord (meados da década de 30), Martidell (1950),  

Administração por objetivos (1954), Corrêa (1986), Balanced Scorecard  – 



71 

Organizacional/Pessoal (1990)-, Skandia Navigator (1997) e SIGMA Sustaintability 

(1999), são apresentados os resultados.  De modo mais específico, há o ranking 

geral médio dos modelos avaliação de desempenho organizacional , segundo o 

diretor, o gestor de recursos humanos e o coordenador  de curso.  

No intuito de seguir os procedimentos descritos anteriormente e 

apresentar os resultados do bloco D, avaliação de desempenho humano, o item 5.6 

dispõe do ranking geral médio dos modelos de avaliação de desempenho humano 

propostos por Leme e Vespa (2008), Lucena (1992) e Pontes (1998). Os resultados 

do ranking obtidos junto aos profissionais participantes da pesquisa são analisados 

e descritos nessa seção. 

 

5.1 O teste de confiabilidade e análise de variância dos questionários  

 

Dada à relevância da pesquisa, foi utilizado para fins de medir a  

confiabilidade das escalas, o Alfa de Cronbach. Nessa perspectiva o referido 

instrumento dispõe de uma escala em que o numerador da equação é simplesmente 

o número de itens (N) ao quadrado multiplicado pela covariância média entre os 

itens. O denominador é a soma de todos os elementos da matriz das variâncias -

covariâncias, ou seja, uma matriz quadrada representando as variáveis mensuradas. 

As diagonais representam as variâncias dentro de cada variável enquanto  os 

elementos de fora da diagonal representam as covariâncias entre pares variáveis 

(FIELD, 2009). 

O Alfa de Cronbach, nesta dissertação, estará presente nas tabelas da 

seção 5, nos blocos B, C e D dos resultados da pesquisa aplicada junto aos 

diretores, gestores de RH e coordenadores do curso de Administração das 

faculdades privadas que ofertam curso de administração em Fortaleza -CE.  

Paralelo a isso, tem-se a análise de variância, aqui obtida por meio do 

teste de Kruskal-Wallis. É uma versão não paramétrica na qual se pode verificar se 

mais do que dois grupos independentes diferem entre si. Corroborando com esse 

conceito, Field (2009) ressalta que, na sequência desse teste, permite converter 

cada observação em posições crescentes em uma única fila, observa r os empates e 

considerar a posição média. Logo, nas tabelas é utilizada a nomenclatura “ranking 

médio” (R/n). O ranking é um meio que visa a contabilizar a soma de sequencia de 

cada amostra, calcular a estatística H e comparar estas (FIELD, 2009).  
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5.2 Os resultados da pesquisa do Bloco A – Perfil dos participantes 

 

Esta subseção dispõe do perfil dos participantes da pesquisa das 

faculdades privadas com curso de administração em Fortaleza -CE. De início é dado 

ênfase ao perfil dos participantes, seguido pelas informações que constam no bloco 

A. 

 

 Tabela 2- Perfil dos participantes da pesquisa por cargo  

Cargo Sexo Qtde % 

Diretoria 

Masculino 3 16,67 

Feminino 1 5,56 

Gestão de RH 

Masculino 1 5,56 

Feminino 4 22,22 

Coordenação de curso 

Masculino 4 22,22 

Feminino 5 27,78 

Total 18 100 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

A tabela 2 apresenta o perfil dos participantes da pesquisa, desses 3 ou 

(16,67%) são do sexo masculino e ocupam o cargo na direção das faculdades 

privadas com curso de administração em Fortaleza-CE, e 1 ou (5,56%) do sexo 

feminino. No cargo de gestão de RH, tem-se 1 ou (5,56%) do sexo masculino,  e 4 

ou (22,22%)  são do sexo feminino. Na função de coordenação de curso, tem -se 4 

ou (27,78%) participantes do sexo masculino e 5 ou (27,78%) do sexo femi nino. 

O Alfa de Cronbach do questionário das seções é de 0,991, para 76 itens,  

valor considerado muito bom, pois a literatura recomenda um alfa de pelo menos 

0,7 para que o questionário seja considerado confiável e válido.  

 

5.3 Resultados do Bloco B – avaliação dos modelos de gestão de recursos 

humanos 

 

Dada à relevância da temática, consta na tabela 5 o ranking geral médio 

dos modelos de gestão de pessoas, obtido a partir dos resultados do bloco B.  
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Tabela 3- Ranking geral médio dos modelos de gestão de pessoas 

Percepção do modelo de avaliação do desempenho humano segundo os 

diretores gestores de RH e coordenadores de curso  
N 

Ranking 

médio 

Especialista Administrativo 16 38,56 

Parceiro Estratégico 16 31,81 

Agente de Mudanças 16 30,96 

Defensor dos Funcionários 16 28,65 

Total 64 - 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

No ranking apresentado na tabela 3, constata-se que a área de gestão de 

pessoas é tida pelos participantes como sendo especialista administrativo (em 

primeiro lugar do ranking com 38,56). Segundo Ulrich (1998), para tornar-se 

especialista administrativo faz-se necessário que os profissionais de gestão de 

pessoas venham a empreender atividades que levam à reengenharia contínua dos 

processos de trabalho que administram.  Em segundo lugar no ranking,  para 16 dos 

participantes, a área de gestão de pessoas atua como parceira estratégica (31,81). 

De modo mais específico, ser parceiros estratégicos é alinhar os  sistemas de gestão 

de pessoas à estratégia empresarial e estabelecer prioridades na área de gestão de 

pessoas para a unidade empresarial (ULRICH, 1998).  

Paralelo a esse contexto descrito, Ulrich (1998) destaca que os 

especialistas administrativos tidos como primeiros na pesquisa são parceiros pelo 

fato de pouparem dinheiro e, consequentemente, propiciando à obtenção de 

resultados mais eficientes nos sistemas de gestão de pessoas.  

Em decorrência disso, faz-se necessário, com base em Ulrich (1998), que 

haja a competência pela área em realizar diagnóstico nas organizações, bem como a 

reengenharia de processos, ouvir e responder aos funcionários, seguido da 

estratégia para gerir a transformação da organização.  

De modo mais específico, na pesquisa verificou-se que as diferenças 

entre grupos/categorias estudados foi além da mera observação de variáveis e  da 

procura por relacionamentos.  

Para a comparação das amostras foi utilizado o teste Kruskal -Wallis. 

Segundo Field (2009), este permite observar as diferenças entre as médias gerais de 

duas amostras, comparando-as para identificar se são provenientes de populações 

iguais ou diferentes.   
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Na tabela 4 a seguir constam os resultados do teste Kruskal-Wallis para 

comparação de médias.  

 

Tabela 4 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias segundo os diretores, gestores de 

RH, coordenadores de curso.  

Segundo os diretores, gestores de RH, coordenadores 

de curso 

Média do modelo de gestão de 

pessoas 

Qui-Quadrado 2,51 

Grau de liberdade 3 

P-valor 0,47 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Pode-se reconhecer, com base nos dados da tabela 4, que no teste de 

Kruskal-Wallis, que visa a identificar se algum dos modelos possui média 

significativamente maior que as outras, e que com o p -valor > 0,05, é constatado 

que as médias dos quatro modelos são iguais, ou seja, não há predominância de 

apenas um dentre os modelos de gestão de pessoas nas instituições pesquisadas.  

Na tabela 5, o resultado geral da pesquisa do modelo de gestão de 

pessoas, constam os dados quantitativos e percentuais dos resultados obtidos na 

pesquisa realizada junto aos diretores, gestores de RH e coordenadores de curso. 

Nota-se na tabela 7 que os resultados entre 1 e 2 foram atribuídos por 43,8% dos 

participantes (n=67). Para os resultados 3 e 4, foram atribuídos por 56,3% (n=93) 

dos pesquisados. 

 

Tabela 5 - Resultado geral da pesquisa do modelo de gestão d e pessoas 

Indicador de 

Avaliação 

0  1  2   3   4  Total geral 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 
Qtd

e 
% 

Especialista 

administra-

tivo 

0 0,0% 3 25,0% 8 25,0% 18 25,0% 11 25,0% 40 100,0% 

Parceiro 

estratégico 
0 0,0% 12 25,0% 7 25,0% 3 0,0% 18 50,0% 40 100,0% 

Agente de 

mudanças 
0 0,0% 6 0,0% 14 50,0% 8 25,0% 8 25,0% 36 100,0% 

Defensor dos 

funcionários 
0 0,0% 1 0,0% 16 25,0% 22 50,0% 5 25,0% 44 100,0% 

Total 0 0,0% 22 12,5% 45 31,3% 51 25,0% 42 31,3% 160 100,0% 

Intervalos das Escalas 67 e 43,8% 93 e 56,3% 100,0% 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Foi constatado, com base nos dados da tabela 5, que para os pesquisados 

(n=40), 29 desses ou 50%, a área de gestão de pessoas atua com maior impacto 
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como especialista administrativo. Ulrich (1998) descreve que a área de gestão de 

pessoas com esse modelo propicia a construção de uma estrutura eficiente seguida 

da aplicação de reengenharia nos processos voltados à organização dos serviços em 

comum. 

 

5.4.1 Ranking dos modelos de gestão de pessoas segundo os diretores  

 

Na tabela 6, a seguir, é apresentado o ranking dos modelos de gestão de 

pessoas segundo os diretores.  

 

Tabela 6- Ranking dos modelos de gestão de pessoas segundo os diretores  

Percepção do modelo de avaliação do desempenho humano segundo os 

diretores 
N 

Ranking 

médio 

Especialista Administrativo 4 10,00 

Parceiro Estratégico 4 8,75 

Defensor dos Funcionários 4 8,00 

Agente de Mudanças 4 7,25 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Com base nos dados supracitados, inicialmente ocorre a relação desses 

resultados com o ranking geral. Para os quatro diretores participantes, a área de 

gestão de pessoas desenvolve as suas atividades em maior fr equência atuando como 

especialistas administrativos com ranking médio de 10,00. Buscando a conexão 

com arrimo de Ulrich (1998), fica constatado que a área de gestão de pessoas, como 

especialista administrativo, faz necessário aplicar a reengenharia, com ênfase na 

melhoria dos processos, agilizar, automatizar e melhorar a eficiência das práticas 

da área de gestão de pessoas e criar valor na organização. Na segunda posição, a 

área de gestão de pessoas é percebida como parceira estratégica 8,75, sendo ambos 

similares ao ranking geral médio que considera a percepção de diretores, gestores 

de RH e coordenadores de curso.  

No entanto, as divergências ocorrem nas duas últimas posições na 

demonstração dos dados. Na primeira quando percebem que a área gestão de 

pessoas atua como defensora dos funcionários, em terceiro lugar do ranking com 

8,00, em quarto lugar a área atua como agente de mudanças (7,25).  
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Tabela 7 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias segundo os diretores  

Diretores Média do modelo de gestão de pessoas 

Qui-Quadrado 0,73 

Grau de liberdade 3 

P-valor 0,86 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Entre os diretores, não há diferenças significativas (pois p-valor > 0,05) 

entre as médias dos modelos gestão de pessoas, pode-se, então, afirmar que, em 

média, a percepção dos diretores quanto aos diferentes modelos gestão de pessoas é 

semelhante. 

Paralelo a esses dados, segue no quadro 17, consta o resultado da 

pesquisa segundo os diretores - Área de gestão de pessoas como especialista 

administrativo, haja vista que foi o modelo de maior resultado no ranking médio 

dos diretores. 
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Indicador de 

Avaliação 

0  1  2  3  4  Total geral 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

2 Melhorar a 

eficiência 

operacional. 

(EA) 

0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 4 100,0% 

6 No 

desenvolvimento 

dos processos de 

RH. (EA) 

0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 2 50,0% 4 100,0% 

10 Os processos 

de RH sejam 

administrados 

com eficiência. 

(EA) 

0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 4 100,0% 

14 Liderar com 

eficiência os 

processos de 

RH. (EA) 

0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 0 0,0% 2 50,0% 4 100,0% 

18 Especialista 

administrativo. 

(EA) 

0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 3 75,0% 0 0,0% 4 100,0% 

22 Questões 

operacionais. 

(EA) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 4 100,0% 

26 Conceder e 

facilitar a 

execução dos 

processos do 

setor de RH. 

(EA) 

0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 4 100,0% 

30 Monitorar 

processos 

administrativos. 

(EA) 

0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 4 100,0% 

34 Processar 

eficientemente 

documentos e 

transações. (EA) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 75,0% 1 25,0% 4 100,0% 

38 Aumentar a 

produtividade. 

(EA) 

0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 4 100,0% 

Total 0 0,0% 3 7,5% 8 20,0% 18 45,0% 11 27,5% 40 100,0% 

 

Quadro 17 - Resultado da pesquisa segundo os diretores - Área de gestão de pessoas como  

especialista administrativo 

. 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Para 75% dos pesquisados, a área de gestão de pessoas atua com maior 

frequência de resultados 3 e 4 como especialista administrativo com as seguintes 

ações: conceder, desenvolver, executar e monitorar os processos de RH. Segundo os 

pesquisados, a área de gestão de pessoas atua em questões operacionais (item 22) e 

que processam eficientemente documentos e transações (item 34) com 100% d os 

resultados 3 e 4. Corroborando com os dados da pesquisa, Ulrich (1998) descreve 

que a área de gestão de pessoas atua inclusive no exercício do modelo de múltiplos 
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papéis, em outra vertente administra a infraestrutura da empresa.  

Para 50% dos pesquisados, as atividades desenvolvidas com menor 

frequência (resultados 1 e 2), pela área de gestão de pessoas constam:  melhorar a 

eficiência operacional (item 2),  liderar com eficiência os processos de RH (item 

14) e aumentar a produtividade (item 38), segundo Ulrich (1998).  

 

5.4.2 Ranking dos modelos de gestão de pessoas segundo os gestores de recursos 

humanos 

 

Nesta subseção, é apresentado na Tabela 8 o ranking de modelo de gestão 

de pessoas segundo os gestores de recursos humanos os dados obtidos junto aos 

profissionais que atuam na área de gestão de pessoas nas faculdades privadas com 

curso de administração em Fortaleza-CE. 

 

Tabela 8 - Ranking dos modelos de gestão de pessoas segundo os gestores de recursos humanos  

Modelo de gestão de pessoas N Ranking médio 

Agente de Mudanças 5 13,1 

Especialista Administrativo 5 11,7 

Parceiro Estratégico 5 10,4 

Defensor dos Funcionários  5 6,8 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Para os gestores de recursos humanos, a área atua com maior frequência 

como agente de mudanças (13,1). Em segundo lugar, como especialista 

administrativo (11,7), na terceira posição do ranking como parceiro estratégico 

(10,4), e em quarto como defensor dos funcionários (6,8). Urge considerar Ulrich 

(1998) quando descreve que papel da área de recursos humanos se concentra no 

ajuste de suas estratégias e práticas. Logo, a elaborar, alinhar esses aos objetivos 

organizacionais, requer especialização. 

 

Tabela 9 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias segundo os gestores de recursos 

humanos 

Gestores de recursos humanos Média do modelo de gestão de pessoas 

Qui-Quadrado 3,14 

Grau de liberdade 3 

P-valor 0,36 

Fonte: Da pesquisa (2011).  
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Indicador de 

Avaliação 

0  1 2  3  4  Total geral 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

4 Adaptar-se à 

mudança. 

(AM) 

0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 3 60,0% 5 100,0% 

8 Modelagem 

de mudança de 

cultura para 

renovação e 

transformação. 

(AM) 

0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 3 60,0% 5 100,0% 

12 Os 

processos e 

programas de 

RH aumentem 

a capacidade 

de mudanças 

da 

organização. 

(AM) 

0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 3 60,0% 5 100,0% 

16 Ajudar uma 

organização a 

antecipar-se e 

adaptar-se a 

questões 

futuras. (AM) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 40,0% 3 60,0% 5 100,0% 

20 Agente de 

mudanças. 

(AM) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 4 80,0% 5 100,0% 

24 Apto a 

manter a 

empresa 

competitiva. 

(AM) 

0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 2 40,0% 2 40,0% 5 100,0% 

28 Renovação, 

mudança ou 

transformação 

da 

organização. 

(AM) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 40,0% 3 60,0% 5 100,0% 

32 Remodelar 

comportamento 

para a 

mudança 

organizacional. 

(AM) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 60,0% 2 40,0% 5 100,0% 

36 Ajudar a 

organização a 

se transformar. 

(AM) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 40,0% 3 60,0% 5 100,0% 

40 Fazer com 

que a mudança 

aconteça. 

(AM) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 40,0% 3 60,0% 5 100,0% 

Total 0 0,0% 2 4,0% 2 4,0% 17 34,0% 29 58,0% 50 100,0% 

 

Com base nos dados do resultado da pesquisa segundo os gestores de 

R.H, que consta no quadro 18, verificou-se que entre os gestores de área de 

recursos humanos das IES pesquisadas ocorrem pequenas diferenças nas médias dos 

modelos de gestão de pessoas, no entanto elas não são significativas. Na tabela 13 

constam os percentuais do ranking dos modelos de gestão de pessoas obtidos na 

pesquisa aplicada junto aos gestores de recursos humanos, seguido pela análise dos 

dados. 

 

Quadro 18 - Resultado da pesquisa segundo os gestores de RH 

 

Fonte: Da pesquisa (2011).  
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Para os gestores de recursos humanos, a área de gestão de pessoas é tida 

como agente de mudanças, atribuindo avaliação entre 3 e 4, em 100%, com 

destaque nas seguintes aspectos: ajudar uma organização a antecipar-se e adaptar-se 

a questões futuras (item 16); agente de mudança, (item 20), renovação, mudança ou 

transformação da organização (item 28); remodelar comportamento para a mudança 

organizacional (item 32);  ajudar a organização a se transformar (item 36); e fazer 

com que a mudança aconteça (item 4), ambas com valor percentual das notas em 

100%.  

No aparato conceitual e metodológico de Ulrich (1998), constam a 

necessidade e as capacidades de transformação e mudança. Dada a relevância da 

temática, convém citar que, ao administrar a transformação e a mudança 

comportamental, torna-se fundamental considerar que as pessoas não têm 

dificuldades quanto a mudanças, mas em serem elas mesmas mudadas.  

Quando a organização se encontra voltada à transformação e mudança, de 

maneira estratégica, deve haver a mobilização das pessoas para construir essa 

transformação e mudança, a fim de minimizar eventuais surpresas quanto à 

efetividade do processo. 

 

5.4.3 Ranking dos modelos de gestão de pessoas segundo os coordenadores de 

curso 

 

Na presente subseção, constam os dados da pesquisa aplicada nos 

coordenadores do curso de Administração das faculdades privadas com curso de 

administração em Fortaleza-CE. Na tabela 10, consta o ranking dos modelos de 

gestão de pessoas segundos coordenadores de curso. 

 

 Tabela 10 - Ranking dos modelos de gestão pessoas, segundo os coordenadores de curso 

Modelo de gestão de pessoas N Ranking médio 

Especialista Administrativo 7 18,50 

Defensor dos Funcionários  7 14,50 

Agente de Mudanças 7 12,78 

Parceiro Estratégico 7 12,21 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Para os sete coordenadores de curso participantes da pesquisa, tem-se no 

ranking (18,50) que consideram que a área de gestão de pessoas atua como 

especialista administrativo. Em segundo lugar, a área atua como defensora dos 
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funcionários (14,50), em terceiro, os participantes consideram que a área atua como 

agente de mudanças (12,78), e em quarto lugar atua como parceiro estratégico 

(12,21). 

 

Tabela 11 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias segundo os coordenadores              

de curso 

Coordenadores de curso Média do modelo de gestão recursos humanos 

Qui-Quadrado 2,509 

Graus de liberdade 3 

P-valor 0,474 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Entre os coordenadores de curso de administração das IES pesquisadas 

não são percebidas diferenças significativas entre as percepções médias dos 

modelos de gestão de pessoas, porém o resultado da pesquisa segundo os 

coordenadores de curso, a área de gestão de pessoas atua como especialista 

administrativo, conforme dados apresentados no quadro 19, a seguir, ajuda na 

compreensão dos resultados obtidos nos aspectos do modelo especialista 

administrativo como sendo o de maior incidência, segundo os coordenadores de 

curso. 
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Indicador de 

Avaliação 

0  1 2  3  4  Total geral 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

2 Melhorar a 

eficiência 

operacional. 

(EA) 

2 28,6% 0 0,0% 4 57,1% 0 0,0% 1 14,3% 7 100,0% 

6 No 

desenvolvimento 

dos processos de 

RH. (EA) 

1 14,3% 1 14,3% 4 57,1% 1 14,3% 0 0,0% 7 100,0% 

10 Os processos 

de RH sejam 

administrados 

com eficiência. 

(EA) 

0 0,0% 2 28,6% 0 0,0% 4 57,1% 1 14,3% 7 100,0% 

14 Liderar com 

eficiência os 

processos de 

RH. (EA) 

0 0,0% 1 16,7% 2 33,3% 2 33,3% 1 16,7% 6 100,0% 

18 Especialista 

administrativo. 

(EA) 

0 0,0% 1 14,3% 1 14,3% 4 57,1% 1 14,3% 7 100,0% 

22 Questões 

operacionais. 

(EA) 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 28,6% 5 71,4% 7 100,0% 

26 Conceder e 

facilitar a 

execução dos 

processos do 

setor de RH. 

(EA) 

1 14,3% 4 57,1% 1 14,3% 1 14,3% 0 0,0% 7 100,0% 

30 Monitorar 

processos 

administrativos. 

(EA) 

0 0,0% 0 0,0% 4 57,1% 2 28,6% 1 14,3% 7 100,0% 

34 Processar 

eficientemente 

documentos e 

transações. (EA) 

0 0,0% 0 0,0% 2 28,6% 2 28,6% 3 42,9% 7 100,0% 

38 Aumentar a 

produtividade. 

(EA) 

1 14,3% 1 14,3% 3 42,9% 1 14,3% 1 14,3% 7 100,0% 

Total 5 7,2% 10 14,5% 21 30,4% 19 27,5% 14 20,3% 69 100,0% 

 

Quadro 19 - Resultado da pesquisa segundo os coordenadores de curso: Área de gestão de pessoas 

como especialista administrativo. 

 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Os coordenadores de curso participantes consideram que a área de gestão 

de pessoas atua dentro do modelo especialista administrativo, sendo que para estes 

a área atua com resultados 3 e 4 em vários dos aspectos considerados no modelo. 

Segundo os pesquisados, os itens com maior percentual entre 3 e 4 são os seguintes: 

a área processa eficientemente, documentos e transações item 34, assim como faz 

com que os processos de RH sejam administrados com eficiência item 10.  

Na conexão entre os conceitos e os dados,  Ulrich (1998) defende que a 

administração da infraestrutura da empresa se torna tarefa desafiadora, haja vista 

que requer ao profissional de recursos humanos conhecimentos sobre instalações  

prediais de logística e de processos. Entretanto, no decorrer da pesquisa, ficou 
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evidente que em cinco das faculdades privadas participantes da pesquisa – essas 

faculdades são oriundas de colégios e não dispõem da área de gestão de pessoas –  

as ações da área, como gerar folha de pagamento, são de responsabilidade do 

departamento de pessoal desses colégios. Por outro lado, constatou -se, ainda, junto 

aos coordenadores participantes da pesquisa, que atuam em instituições que 

dispõem da área de gestão de pessoas, essa área atua como agente de mudança, 

colaborando de maneira significativa para o desenvolvimento dessas instituições.    

Nesta seção, foi respondido o primeiro objetivo específico desta 

dissertação: verificar o modelo de gestão de pessoas. Os resultados obtidos revelam 

que nas faculdades privadas com curso de administração em Fortaleza-CE tem-se 

com base na teoria de Ulrich (1998) a área de gestão de pessoas como especialista 

administrativo. Outra revelação é que quatro das faculdades que são oriund as dos 

colégios de ensino médio não dispõem da área de gestão de pessoas, sendo as ações 

de folha de pagamento direcionadas ao departamento de pessoal desses colégios. 

Isso requer reflexão, pois a área de gestão de pessoas como especialista 

administrativo propicia à instituição, entre outras ações, alinharem aos objetivos 

das instituições, como o acompanhamento dos indicadores do planejamento 

estratégico. O que não se mede não se administra.  

Neste sentido, percebe-se o diferencial em uma das instituições 

pesquisadas, na qual a área de gestão de pessoas denominada gestão de gente 

desenvolve campanhas de qualidade de vida aos funcionários, qualificação em nível 

de graduação com bolsa integral, de mestrado e doutorado, com bolsa de estudo, 

bem como implantou sistema de remuneração variável inicialmente  aos professores. 

Com isso, a área de gestão de pessoas, tida como especialista administrativo, atua 

na construção de uma infraestrutura eficiente, na reengenharia dos processos e nos 

serviços em comum. 

 

5.5 Resultados do bloco C - Avaliação do desempenho organizacional 

 

Esta seção apresenta de modo mais específico, o ranking geral médio dos 

modelos avaliação de desempenho organizacional, segundo o diretor, o gestor de 

recursos humanos e o coordenador de curso.  
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   Tabela 12 - Teste de confiabilidade do questionário para a seção  C 

Alfa de Cronbach N° de itens 

0,975 24 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

A tabela 12 apresenta os resultados do teste de confiabilidade Alfa de 

Cronbach, realizado com 24 itens do bloco C, obteve o resultado 0,975, o que 

indica a consistência do instrumento (acima de 0,70). 

 

 Tabela 13 - Ranking geral médio dos modelos de gestão de desempenho organizacional  

Modelo de Gestão de desempenho organizacional  N Ranking médio 

Modelo Administração por objetivos (1954) 17 59,26 

Modelo SIGMA Sustaintability Scorecard  (1999) 17 57,21 

Modelo Skandia Navigator  (1997) 17 52,50 

Modelo de Martindell (1950) 17 51,00 

Modelo Tableau de Bord  (meados da década de 30) 17 47,62 

Modelo BSC organizacional/BSC Pessoal  (1990) 17 41,41 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Com base nas informações da tabela 13 - ranking geral médio dos 

modelos de gestão de desempenho organizacional , constata-se que para 17 

participantes o ranking foi 59,26. Para os pesquisados, diretores, gestores de RH e 

coordenadores de curso, constatando a maior representa tividade, o modelo de 

gestão de desempenho organizacional como sendo o modelo de administração por 

objetivos. Logo, em segundo no ranking, consta o modelo SIGMA Sustaintability 

Scorecard, (57,21), e, em terceiro, o modelo Skandia Navigator (52,50). Já na 

quarta posição o modelo Mardindell, com 51,00; em quinto, o modelo Tableau de 

Bord com 47,62, e em sexto e último o modelo BSC organizacional/BSC Pessoal 

que obteve 41,41.  

Para Drucker (2002), um dos expoentes pesquisadores do tema 

administração por objetivos, afirma que o objetivo da organização é como alvo da 

razão da sua existência da organização. Apregoa o mesmo autor que este processo é 

constituído pelo estabelecimento de metas, pelo desenvolvimento de planos de 

ação; pela revisão dos progressos; e pela avaliação do desempenho global.  

 

 



85 

Indicador 

de 

Avaliação 

0  1  2  3  4  Total geral 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

4.1 

Estabelecer 

metas. 

0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 4 100,0% 

4.2 

Desenvolve

r planos de 

ação. 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 75,0% 1 25,0% 4 100,0% 

4.3 Revisar 

os 

progressos. 

0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0% 4 100,0% 

4.4 Avaliar 

o 

desempenh

o global. 

0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 4 100,0% 

Total 0 0,0% 0 0,0% 4 25,0% 10 62,5% 2 12,5% 16 100,0% 

 

    Tabela 14 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias  

Ranking médio geral Média Modelo de Gestão de desempenho organizacional  

Qui-Quadrado 4,15 

Graus de liberdade 5 

p-valor 0,52 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Comparando as médias dos modelos de gestão de desempenho 

organizacional, é observado que, para os participantes da pesquisa, não há 

predominância de um dos modelos (p-valor > 0,05), pois nenhum apresentou média 

significativamente diferente das demais.  

No intuito de posicionar sobre a distribuição dos modelos que constam 

nas tabelas subsequentes, a questão um, o modelo Tableau de Bord, na questão 

seguinte, a segunda, método de Martindell. Na questão três, o modelo BSC 

organizacional /BSC Pessoal, seguido da questão quarta administração por 

objetivos. Em se tratando da quinta questão da tabela é apresentado o método 

Skandia Navigator, e na sexta questão o modelo SIGMA Sustaintability Scorecard.  

No quadro 20, consta a escala de avaliação de gestão de desempenho 

organizacional, média geral – Administração por objetivos, obtida diante da 

concepção dos pesquisados – os diretores, os gestores de recursos humanos e os 

coordenadores de curso. 

 

Quadro 20 - Escala de avaliação de gestão de desempenho organizacional méd ia geral –  

Administração por objetivos 

 Fonte: Da pesquisa (2011).  
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Com base na tabela 18, que embasa esse processo de apresentação dos 

dados para análise, foi constatado que para os participantes, diretores, gestores de 

RH e coordenadores de curso, o modelo de administração por objetivos está em 

primeiro lugar do ranking. Partindo desses dados, tem-se para os participantes que 

as pesquisadas apresentam como resultados 3 e 4 (100%) planos de ação (item 4.2). 

Na percepção de 75% dos participantes, os resultados 3 e 4 ocorrem através de 

estabelecer metas (item 4.1). Na percepção destes os resultados 3 e 4 (item 4.4) 

avalia o desempenho global, ocorre em 75% das pesquisadas. Logo, na opção 3 e 4 

(item 4.3) revisar os processos ocorre para 50% dos participantes.  

 

5.5.1 Ranking dos modelos de gestão de desempenho organizacional, segundo os 

diretores 

 

Na tabela 15, consta o ranking geral médio dos resultados do modelo de 

desempenho organizacional, a partir da aplicação do instrumento de pesquisa  junto 

aos diretores das faculdades privadas com curso de administração sobre o modelo 

de desempenho organizacional. 

 
Tabela 15 - Ranking médio dos resultados modelo de desempenho organizacional , segundo os 

diretores 

Percepção do modelo de avaliação do desempenho humano se gundo os 

diretores 
N 

Ranking 

médio 

Modelo SIGMA Sustaintability Scorecard (1999) 4 18,13 

Modelo Administração por objetivos (1954) 4 12,25 

Modelo de Martindell (1950) 4 12,13 

Modelo BSC organizacional /BSC Pessoal (1990) 4 11,50 

Modelo Tableau de Bord (meados de 1930) 4 11,25 

Modelo Skandia Navigator (1997) 4 9,75 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Para os diretores participantes da pesquisa das faculdades privadas com 

curso de administração, no primeiro lugar no ranking da gestão de desempenho 

organizacional, tem-se Modelo SIGMA Sustaintability Scorecard (18,13). Convém 

ressaltar que este modelo de gestão de desempenho atua em quatro dimensões: na 

perspectiva aprendizado e crescimento (1), na perspectiva aprendizado e 

crescimento (2) e dos stakeholder externo (3), perspectiva do stakeholder interno e 

(4) na perspectiva de conhecimento e habilidade.  
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Indicador 

de 

Avaliação 

0  1  2  3  4  Total geral 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

6.1 

Aprendizado 

e 

crescimento. 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0% 4 100,0% 

6.2 

Perspectivas 

do 

stakeholder 

externo. 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

6.3 

Perspectivas 

do 

stakeholder 

interno. 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 75,0% 1 25,0% 4 100,0% 

6.4 

Perspectivas 

do 

conheciment

o e 

habilidade. 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 3 75,0% 4 100,0% 

Total 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 50,0% 6 50,0% 12 100,0% 

 

As descrições complementares, está sendo apresentadas na análise 

percentual dos dados da tabela 16. 

Nessa perspectiva, segue na Tabela 16 a comparação das médias através 

do Teste de Kruskal-Wallis, na pesquisa aplicada junto aos diretores.  

 

Tabela 16 - Comparação das médias através do Teste de Kruskal -Wallis. 

Diretores Média do modelo de gestão de desempenho organizacional  

Qui-Quadrado 3,49 

Graus de liberdade 5 

P-valor 0,62 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Comparando as médias dos modelos de gestão de desempenho 

organizacional, segundo os diretores, há ênfase em um dos modelos (p -valor > 

0,05), mesmo sendo significativamente pequena.  

Logo, no quadro 21 que segue consta o ranking dos modelos de gestão de 

desempenho organizacional segundo os diretores.  

 

Quadro 21- Ranking dos modelos de gestão de desempenho organizacional segundo os diretores.  

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Com base nos dados supracitados, para os diretores das faculdades 

privadas, o modelo de gestão de desempenho organizacional , tem-se em primeiro 



88 

lugar no ranking o SIGMA Sustaintability Scorecard,  representado no quadro 21. 

Na percepção dos diretores os resultados 3 e 4, aprendizado e crescimento das 

pessoas (item 6.1) ocorre para 100% destes. Foram constatados, ainda, que os 

resultados 3 e 4, a gestão com base nas perspectivas do stakeholder interno (item 

6.3), ocorrem em 100%. Na percepção dos participantes, as perspectivas do 

conhecimento e habilidade (item 6.4) apresentam 75% na gestão do desempenho 

organizacional. Em decorrência dos resultados, nota-se que as perspectivas dos 

stakeholder externo (item 6.2) não se aplicam 0%. Buscando conexão com os 

conceitos supracitados, este modelo de gestão tem foco não somente nos resultados, 

mas contribuição social e ações direcionadas aos fatores ambientais.  

 

5.5.2 Ranking dos modelos de gestão de desempenho organizacional, segundo os 

gestores de RH 

 

Na pesquisa realizada junto aos gestores de recursos humanos s obre a 

modelo de gestão de desempenho organizacional, foram obtidos os dados que 

constam na tabela 17 que segue. 

 

Tabela 17 - Ranking dos modelos de gestão de desempenho organizacional, segundo os gestores 

de recursos humanos. 

Modelo de Gestão de desempenho organizacional N Ranking médio 

Modelo Administração por objetivos (1954) 5 18,00 

Modelo de Martindell (1950) 5 16,90 

Modelo Tableau de Bord (meados de 1930) 5 16,30 

Modelo SIGMA Sustaintability Scorecard (1999) 5 14,90 

Modelo Skandia Navigator (1997) 5 13,50 

Modelo BSC organizacional /BSC Pessoal  (1990) 5 13,40 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Com base nos resultados apresentados, verifica-se que na primeira 

posição do ranking (18,00) tem-se o modelo administração por objetivos, sendo na 

segunda colocação modelo de Martindell, 16,90, em terceiro modelo Tableau de 

Bord, 16,30, na quarta posição o modelo SIGMA Sustaintability Scorecard, 14,90. 

Na quinta posição do ranking, consta modelo Skandia Navigator, com 13,50 e na 

sexta colocação o modelo BSC organizacional /BSC Pessoal com 13,40. 

Com o propósito de comparar as médias, o teste de Kruskal-Wallis é 

apresentado na tabela 18. 
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Indicador 

de 

Avaliação 

0  1  2  3  4  Total geral 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

4.1 

Estabelecer 

metas. 

0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 3 60,0% 5 100,0% 

4.2 

Desenvolver 

planos de 

ação. 

0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 1 20,0% 3 60,0% 5 100,0% 

4.3 Revisar 

os 

progressos. 

0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 2 40,0% 5 100,0% 

4.4 Avaliar 

o 

desempenho 

global. 

0 0,0% 2 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 60,0% 5 100,0% 

Total 0 0,0% 5 25,0% 1 5,0% 3 15,0% 11 55,0% 20 100,0% 

 

Tabela 18 - Teste de comparação de médias segundo os gestores de recursos humanos 

Gestores de recursos humanos Média do modelo de gestão de desempenho organizacional  

Qui-Quadrado 1,17 

Graus de liberdade 5 

P-valor 0,94 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Como incremento para análise de dados segue no quadro 22, o ranking 

dos modelos de gestão de desempenho organizacional segundo os gestores de RH, 

com a distribuição quantitativa dos seis modelos pesquisados, sendo realizada a 

análise do primeiro colocado no ranking, ou seja, modelo administração por 

objetivos.  

 

Quadro 22 - Ranking dos modelos de gestão de desempenho organizacional segundo  os gestores 

de RH 

 Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Com base nos dados supracitados, na percepção dos gestores de RH, a 

gestão de desempenho organizacional utilizada trata-se do modelo administração 

por objetivos. Segundo os pesquisados, os resultados 3 e 4 ( item 4.1), estabelecer 

metas,  são percebidos por 80% desses gestores de RH. Nesse viés, os resultados 3 

e 4, desenvolver planos de ação (item 4.2), são percebidos por 80%. Logo, os 

resultados 3 e 4, revisar os progressos (item 4.3), ocorrem para 60% dos 

participantes, bem como avaliar o desempenho global (item 4.4). Diante do  

exposto, na concepção sobre estudos de Drucker (1954), a organização deve 

estabelecer suas metas alinhadas aos objetivos organizacionais. 
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5.5.3 Ranking dos modelos de gestão de desempenho organizacional, segundo os 

coordenadores de curso 

 

Para os coordenadores de curso participantes da pesquisa, o ranking 

médio dos modelos de gestão de desempenho organizacional encontra-se 

representado nas tabelas que seguem nesta subseção.  

Na tabela 19 é apresentado o ranking médio dos modelos de gestão de 

desempenho organizacional segundo os coordenadores de curso. 

 

Tabela 19 - Ranking dos modelos de gestão de desempenho organizacional segundo os 

coordenadores de curso 

Modelo de Gestão de desempenho organizacional N Ranking médio 

Modelo Administração por objetivos (1954) 8 29,50 

Modelo Skandia Navigator (1997) 8 29,38 

Modelo SIGMA Sustaintability Scorecard (1999) 8 25,56 

Modelo de Martindell (1950) 8 23,38 

Modelo Tableau de Bord  (meados de 1930) 8 20,94 

Modelo BSC organizacional /BSC Pessoal  (1990) 8 18,25 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Em decorrência dos resultados, para os coordenadores de curso, o 

modelo de administração por objetivos é destaque em primeiro lugar, 29,50. Logo, 

em segundo, o modelo Skandia Navigator, com 29,38; em terceiro, modelo SIGMA 

Sustaintability Scorecard, com 25,56; quarto modelo de Martindell, 23,38; em 

quinto modelo Tableau de Bord, 20,94; e, em sexto no ranking o modelo BSC 

organizacional /BSC Pessoal, com 18,25.  

Além dessa constatação, na tabela 20 o teste de Kruskal-Wallis de 

comparação apresenta a média do modelo de gestão de desempenho organizacional 

segundo os coordenadores participantes da pesquisa.  

 

Tabela 20 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias coordenadores de curso 

Coordenadores Média do modelo de gestão de desempenho organizacional  

Qui-Quadrado 4,28 

Graus de liberdade 5 

P-valor 0,50 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Com base no teste de comparação, Kruskal-Wallis, destarte que em 

nenhum dos cinco modelos pesquisados apresentou diferença significativa entre as 
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Indicador 

de 

Avaliação 

0  1  2  3  4  Total geral 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

4.1 

Estabelecer 

metas. 

1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 4 50,0% 3 37,5% 8 100,0% 

4.2 

Desenvolver 

planos de 

ação. 

1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 4 50,0% 3 37,5% 8 100,0% 

4.3 Revisar 

os 

progressos. 

1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 5 62,5% 2 25,0% 8 100,0% 

4.4 Avaliar 

o 

desempenho 

global. 

1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 3 37,5% 4 50,0% 8 100,0% 

Total 4 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 16 50,0% 12 37,5% 32 100,0% 

 

médias dos modelos de gestão de desempenho organizacional, sendo em todos os 

casos p-valor < 0,05. 

No quadro 23, constam os dados quantitativos do ranking dos modelos de 

gestão de desempenho organizacional, segundo os coordenadores de curso.  

 

Quadro 23 - Ranking dos modelos de gestão de desempenho organizacional segundo os 

coordenadores de curso 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Na análise acerca dos resultados, é notável à  percepção dos 

coordenadores de curso que prevalece em primeiro lugar no ranking o modelo de 

administração por objetivos. Na percepção dos participantes, as instituições 

apresentam como resultados 3 e 4 estabelecer metas (item 4.1) com 87,5%. Já 

desenvolver plano de ação (item 4.2), é perceptível para 87,5% dos participantes. 

Nesse viés, os participantes percebem que revisar os progressos (item 4.3) e  avaliar 

o desempenho global (item 4.4) ocorrem para 87,5% dos participantes.  

Esta seção tem como objetivo identificar qual dos modelos de gestão de 

desempenho organizacional que seguem é predominante nas faculdades privadas 

com curso de administração em Fortaleza-CE. O modelo Tableau de Bord, o 

modelo de Martidell, modelo administração por objetivos, Balanced Scorecard 

(Organizacional/Pessoal), Skandia Navigator , SIGMA Sustaintability Scorecard . Os 

dados confirmam que o modelo de gestão de desempenho organizacional 

predominante consta na administração por objetivos. Portanto , requer da instituição 

a formulação de objetivos ou metas específicas, adotar o modelo de tomada de 

decisão participativa e definir prazos através da negociação com as partes 
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envolvidas. Diante dos dados obtidos com a participação dos funcionários, faz 

necessário que os gestores desenvolvam plano de ação com vistas à revisão dos 

processos e análise do desempenho da faculdade como um todo.  

 

5.6 Resultados do bloco D – Modelo de avaliação de desempenho humano 

 

Nesta seção constam os dados obtidos junto aos participantes sobre 

modelo de avaliação do desempenho humano adotado nas faculdades privadas que 

ofertam curso de administração em Fortaleza-CE. 

Inicialmente, segue o teste de confiabilidade do questionário do Bloco D, 

seguido do teste de confiabilidade. Contudo, o ranking médio geral segundo os 

diretores, gestores de RH, coordenadores de curso, se faz presente, seguido das 

tabelas complemento para fins da análise quantitativa dos dados. 

 

Tabela 21 -Teste de confiabilidade do questionário para a seção do Bloco D  

Alfa de Cronbach N° de itens 

0,951 12 

Fonte: Da pesquisa (2011). 

 

O Alfa de Cronbach da seção 5.5 apresenta como média 0,95 diante dos 

doze itens pesquisados. Segundo Cortina (1993) apud Field (2009) , as escalas com 

doze ou mais itens e a correlação bem alta entre  os itens (r> 0,5), o alfa pode 

alcançar valores por volta ou acima de 0,7. 

Na tabela 22, é apresentado o teste de comparação de médias segundo 

Kruskal-Wallis. Logo, as informações encontram-se nas tabelas que seguem. 

 

Tabela 22 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias  

Percepção dos diretores, gestores de RH, coordenadores de 

curso 

Gestão de desempenho 

humano 

Qui-Quadrado 1,83 

Grau de liberdade 2 

P-valor 0,40 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Na tabela 23, que segue, é apresentado o ranking médio geral dos 

modelos de desempenho humano adotado nas faculdades, objeto desse estudo, 

segundo os diretores, gestores de RH e coordenadores.  
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Tabela 23 - Ranking médio geral dos modelos de gestão de desempenho humano  

Modelo de avaliação do desempenho humano  N Ranking médio 

Modelo segundo Lucena (1992) 15 26,6 

Modelo segundo Leme e Vespa (2008) 15 24,0 

Modelo segundo Pontes (1998) 15 18,4 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Para os diretores, gestores de RH e coordenadores de curso o modelo de 

Lucena (1992) consta em primeiro lugar (26,6). Na segunda posição do ranking  

médio, tem-se o modelo proposto por Leme e Vespa (2008) com média (24,0), e em 

terceiro o modelo proposto por Pontes (2008).  

No quadro 24 que segue consta o ranking geral médio dos modelos de 

avaliação do desempenho humano, na percepção dos diretores, gestores de RH e 

coordenadores de curso. 

 

Quadro 24 - Ranking geral médio dos modelos de avaliação do desempenho humano, segundo os 

diretores, gestores de RH e coordenadores de curso  

Indicador de 

Avaliação  

0 1 2 3 4 Total geral 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

3.1 A avaliação 

de desempenho 

está integrada 

ao planejamento 

estratégico e 

operacional. 

1 7,1% 1 7,1% 2 14,3% 5 35,7% 5 35,7% 14 100,0% 

3.2 O conceito 

de desempenho 

está vinculado a 

produtividade e 

resultados. 

 

1 6,7% 0 0,0% 1 6,7% 3 20,0% 10 66,7% 15 100,0% 

3.3 O processo 

considera a 

necessidade 

prévia de 

negociação de 

resultados. 

1 6,7% 0 0,0% 3 20,0% 6 40,0% 5 33,3% 15 100,0% 

3.4 A 

metodologia para 

implantação, 

ocorreu em três 

fases: 

conhecimento da 

metodologia, a 

implantação e 

comprometimento 

dos envolvidos. 

1 6,7% 2 13,3% 1 6,7% 8 53,3% 3 20,0% 15 100,0% 

Total 4 6,8% 3 5,1% 7 11,9% 22 37,3% 23 39,0% 59 100,0% 

Fonte: Da pesquisa (2011).  
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Como descrito anteriormente, a percepção dos diretores, gestores de RH 

e coordenadores de curso, sobre o modelo de avaliação de desempenho humano, 

baseado em Lucena (1992), encontra-se em primeiro lugar. Logo, os resultados 3 e 

4, presentes na gestão da avaliação de desempenho vinculados à produtividade e 

resultados (item 3.2), encontram-se perceptíveis para 86,7% dos participantes. 

Nesse contexto, os participantes identificam os resultados 3 e 4 quando na gestão se 

considera a necessidade prévia de negociação de resultados (item 3.3). Contudo, na 

percepção dos participantes, os resultados 3 e 4 do indicador metodologia para 

implantação que ocorreu em três fases: conhecimento dessa  metodologia, a 

implantação e comprometimento dos envolvidos (item 3.4), se faz presente para 

73,3% dos profissionais participantes. Constata-se ainda que, para os pesquisados, a 

avaliação de desempenho está integrada ao planejamento estra tégico e operacional 

(item 3.1), os quais são percebidos por 71,4% dos participantes.  

 

5.6.1 Ranking médio dos modelos de avaliação do desempenho humano segundo 

os diretores 

 

Com o objetivo de apresentar os dados obtidos junto aos diretores sobre 

o modelo de avaliação de desempenho humano, nesta subseção constam as tabelas e 

análises referentes ao assunto. 

 

Tabela 24 - Ranking modelo de avaliação de desempenho humano segundo os diretores  

Percepção do modelo de avaliação do desempenho humano 

segundo os diretores 
N 

Ranking 

médio 

Modelo Lucena (1992) 3 6,17 

Modelo Leme e Vespa (2008) 3 5,50 

Modelo Pontes (1998) 3 3,33 

  Fonte: Da pesquisa (2011). 

 

No primeiro do ranking, o modelo proposto por Lucena (1992) com 6,17. 

Com arrimo, para o alcance dos objetivos da avaliação é necessário que haja o 

conjunto de contribuições dos empregados  e que essas contribuições reflitam a 

competência humana no uso eficiente e eficaz de seus talentos e recursos 

empresariais. Na segunda colocação, o modelo proposto por Leme e Vespa (2008), 

no qual ressaltam que apesar da evolução de como elaborar modelos próprios, as 

empresas necessitam rever a escala, a carência na clareza dos parâmetros a serem 
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avaliados. Pontes (2008) nos métodos clássicos enfatiza que, além de tornar um 

método de avaliação duvidosa, requer múltiplos cuidados quando aplicado por 

constar com aspectos subjetivos nos critérios estabelecidos para a avaliação.  

 

Tabela 25 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias segundo os diretores 

Diretores Modelo de avaliação do desempenho humano 

Qui-Quadrado 1,83 

Graus de liberdade 2 

P-valor 0,40 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

No quadro 25 constam os dados quantitativos do ranking dos modelos de 

avaliação do desempenho humano, segundo os diretores. 

 

Quadro 25 - Ranking dos modelos de avaliação do desempenho humano, segundo os diretores  

Indicador de 

Avaliação 

0  1  2 3 4 Total geral 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

3.1 A avaliação de 

desempenho está 

integrada ao 

planejamento 

estratégico e 

operacional. 

0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 3 100% 

3.2 O conceito de 

desempenho está 

vinculado a 

produtividade e 

resultados. 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 3 100% 

3.3 O processo 

considera a 

necessidade prévia 

de negociação de 

resultados. 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 3 100% 

3.4 A metodologia 

para implantação, 

ocorreu em três 

fases: conhecimento 

da metodologia, a 

implantação e 

comprometimento 

dos envolvidos. 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 16,7% 1 8,3% 3 25% 

Total 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 6 50,0% 5 41,7% 12 100% 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

Para os diretores, o modelo de avaliação do desempenho humano 

proposto por Lucena (1992) encontra-se em primeiro lugar do ranking.  Nessa 

tônica, para três participantes, (100%) a instituição aplica o modelo de avaliação de 

desempenho humano com base nos conceitos de desempenho apresentados pela 

autora. Convém ressaltar que os resultados 3 e 4 (100%) ocorrem quando a 
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avaliação de desempenho encontra-se integrada ao planejamento estratégico e 

operacional (item 3.1). Foi constatado que os resultados 3 e 4 (100%) se faz 

presente quando o conceito de desempenho está vinculado à produtividade e 

resultados (item 3.2). Na percepção dos participantes , os resultados 3 e 4 (100%) 

ocorrem quando o processo considera a necessidade prévia de negociação de 

resultados (item 3.3). Verificou-se ainda, que no item 3.4 a metodologia para 

implantação, ocorreu em três fases: conhecimento da metodologia,  a implantação e 

comprometimento dos envolvidos, o segundo os participantes ocorrem em (25,0%). 

Cabe elucidar as escritas anteriores, na qual se tem que a avaliação de desempenho 

não se trata apenas em saber se os objetivos foram alcançados ou não, mas é preciso 

assegurar que sejam atingidos e como serão atingidos. 

 

5.6.2 Ranking médio dos modelos de avaliação do desempenho humano segundo 

os gestores de RH 

 

Nesta subseção, constam os dados obtidos na pesquisa realizada junto 

aos gestores de RH. Na tabela 26 que segue é apresentado o ranking dos modelos de 

avaliação de desempenho humano, segundo os gestores de RH.  

 

Tabela 26 - Ranking dos modelos de gestão de desempenho humano, segundo os gestores de RH 

Percepção do modelo de avaliação do desempenho humano segundo 

gestores de RH 
N 

Ranking 

médio 

Modelo segundo Lucena (1992) 5 9,20 

Modelo segundo Leme e Vespa (2008) 5 7,50 

Modelo segundo Pontes (1998) 5 7,30 

Fonte: Da pesquisa (2011).  

 

No ranking apresentado, na tabela 26, verifica-se que o modelo de 

Lucena (1992) consta em primeiro lugar (9,20), seguido pelo modelo de Leme e 

Vespa (2008), com (7,50), e em terceiro modelo proposto por Pontes (2008), este 

com (7,30). 

Na análise da comparação de médias dos dados, foi utilizado o teste de   

Kruskal-Wallis de comparação de médias, conforme tabela 27. 
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Indicador de 

Avaliação 

0  1  2 3 4 Total geral 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

3.1 A avaliação 

de desempenho 

está integrada ao 

planejamento 

estratégico e 

operacional. 

0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 2 40,0% 2 40,0% 5 100,0% 

3.2 O conceito de 

desempenho está 

vinculado a 

produtividade e 

resultados. 

0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 2 40,0% 2 40,0% 5 100,0% 

3.3 O processo 

considera a 

necessidade 

prévia de 

negociação de 

resultados. 

0 0,0% 0 0,0% 2 40,0% 0 0,0% 3 60,0% 5 100,0% 

3.4 A 

metodologia para 

implantação, 

ocorreu em três 

fases: 

conhecimento da 

metodologia, a 

implantação e 

comprometimento 

dos envolvidos. 

0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 2 40,0% 5 100,0% 

Total 0 0,0% 2 10,0% 4 20,0% 5 25,0% 9 45,0% 20 100% 

 

Tabela 27 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias, segundo os gestores de recursos 

humanos 

Gestores de recursos humanos Modelo de avaliação do desempenho humano  

Qui-Quadrado 0,555 

Graus de liberdade 2 

P-valor 0,758 

Fonte: Da pesquisa (2011). 

 

No quadro 26, constam as informações quantitativas do ranking dos 

modelos de gestão de avaliação de desempenho humano segundo os gestores de RH.  

 

Quadro 26 - Ranking dos modelos de avaliação do desempenho h umano segundo os gestores  

de RH 

Fonte: Da pesquisa (2011). 

 

Para os gestores de RH, em primeiro lugar no ranking o modelo de 

avaliação do desempenho humano é o proposto por Lucena (1992). Foi constatado 

que a avaliação de desempenho integrado ao planejamento estratégico e operacional 

(item 3.1), os resultados 3 e 4, ocorrem para 80% dos pesquisados. Na percepção 

dos participantes os resultados 3 e 4 ocorrem em 80%, quando o conceito de 

desempenho está vinculado à produtividade e resultados (item 3.2). Nesse viés, os 

resultados 3 e 4, segundo os participantes, ocorrem diante da necessidade prévia de 



98 

negociação de resultados (item 3.3), 60%.  Concernentes, é percebido pelos 

participantes que a metodologia para implantação (item 3.4) ocorre em 60%. Dada a 

relevância aos resultados, e relacionando estes com o re ferencial teórico da autora, 

compete destacar: caso não ocorra o gerenciamento do desempenho, a instituição 

não será administrada adequadamente.  

 

5.6.3 Ranking médio dos modelos de gestão de desempenho humano segundo os 

coordenadores de curso 

 

A presente subseção apresenta os dados obtidos na pesquisa realizada 

junto aos coordenadores de curso.  

Na tabela 28 que segue consta o ranking dos modelos de avaliação do 

desempenho humano, segundo os coordenadores de curso.  

 

Tabela 28 - Ranking dos modelos de avaliação do desempenho humano, segundo os 

coordenadores de curso 

Percepção do modelo de avaliação do desempenho humano segundo 

coordenadores de curso 
N 

Ranking 

médio 

Modelo segundo Leme e Vespa (2008) 7 12,43 

Modelo segundo Lucena (1992) 7 12,07 

Modelo segundo Pontes (1998) 7 8,50 

Fonte: Da pesquisa (2011). 

 

Para os participantes da pesquisa, no primeiro lugar do ranking (12,43), o 

modelo proposto por Leme e Vespa (2008) é percebido com maior frequência nas 

instituições.  

 

Tabela 29 - Teste de Kruskal-Wallis de comparação de médias, segundo os coordenadores de 

curso 

Coordenadores de curso Gestão de desempenho humano 

Qui-Quadrado 1,82 

Graus de liberdade 2 

P-valor 0,40 

Fonte: Da pesquisa (2011). 
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Indicador de 

Avaliação 

0  1  2 3 4 Total geral 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde 
 

2.1 Competências 

técnicas e 

respectivos gaps 

de treinamento. 

1 14,3% 1 14,3% 1 14,3% 4 57,1% 0 0,0% 7 100,0% 

2.2 Competências 

comportamentais 

e respectivos 

gaps de 

treinamento.  

1 14,3% 1 14,3% 1 14,3% 4 57,1% 0 0,0% 7 100,0% 

2.3 As metas que 

devem atingir. 
1 14,3% 0 0,0% 1 14,3% 1 14,3% 4 57,1% 7 100,0% 

2.4 As 

responsabilidades 

que deve 

cumprir.  

1 14,3% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0% 5 71,4% 7 100% 

Total 4 14,3% 2 7,1% 4 14,3% 9 32,1% 9 32,1% 28 100% 

 

Consta no quadro 27 o percentual do ranking dos modelos de avaliação 

de desempenho humano, segundo os coordenadores de curso. Os comentários sobre 

os dados são realizados em seguida.  

 

Quadro 27 - Percentual do ranking dos modelos de gestão de desempenho humano, segundo os 

coordenadores de curso 

Fonte: Da pesquisa (2011). 

 

Na concepção dos coordenadores de curso, o modelo de avaliação de 

desempenho desenvolvido por Leme e Vespa está no primeiro lugar do ranking. 

Convém ressaltar que 7 dos participantes não responderam as questões propostas. 

Isso não atrapalhou a pesquisa, no entanto, propiciou que o referido modelo 

ocupasse o primeiro lugar do ranking. Como é perceptível, para os coordenadores 

de curso, os resultados 3 e 4  das metas que devem atingir (item 2.3) se tem 71,4%. 

Consoante os resultados sobre as responsabilidades que deve cumprir (item 2.4) são 

perceptíveis para 71,4%. As competências comportamentais e respectivos gaps de 

treinamento (item 2.2), os resultados 3 e 4 ocorrem para 57,1% dos participantes. 

Para os autores, o modelo de gestão de desempenho humano vai gerar o 

Painel de desempenho do colaborador, sendo este similar ao painel de controle do 

BSC, entretanto, diferencia-se, por estar direcionado ao colaborador, e dispor de 

informações consolidadas sobre o desempenho do funcionário.  

Esta última etapa da pesquisa tem como objetivo constatar se o modelo 

de gestão de desempenho humano adotado nas faculdades privadas com curso de 

Administração em Fortaleza-CE está relacionado com o modelo de Lucena, Leme e 

Vespa e Pontes. Nesse viés, com a relação da percepção do modelo de gestão de 
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desempenho humano nas faculdades privadas, conclui-se a predominância do 

modelo proposto por Lucena (1992). O estudo mostra uma evidência de que mesmo 

nas faculdades que não dispõem da área de gestão de pessoas é perceptível aos 

participantes que o modelo é aplicado. A compreensão acerca da importância da 

área para fins de implantação, monitoramento e consistência na avaliação de 

desempenho, possibilita às instituições, entre outras ações, dimensionar o 

planejamento da empresa, buscar melhorias permanentes, logo a satisfação dos 

clientes e acionistas, realizar o mapeamento das competências, gerar, informar 

todos os níveis da faculdade, gerar o remanejamento de colaboradores, com base 

nos resultados de desempenho obtidos na avaliação, e implantar políticas 

consistentes de treinamentos. 

Após a apresentação desta extensa taxionomia, e de modo mais 

específico, a figura 9 apresenta a relação entre os resultados das três dimensões da 

pesquisa. 

 

Figura 9 - A relação entre os resultados das três dimensões da pesquisa  

 

Fonte: Da pesquisa (2011). 
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Buscando a conexão do resultado da pesquisa com os modelos 

apresentados por Ulrich (1998), nota-se que a área gestão de pessoas nas faculdades 

utiliza do modelo especialista administrativo. Logo,  realiza os serviços em comum, 

a construção, a administração da infraestrutura, a reengenharia dos processos da 

organização. No âmbito do desempenho organizacional, o modelo administração 

por objetivos atua na tomada de decisão participativa, na qual busca  formular 

objetivos, metas, bem como definir prazos, utilizando como feedback. Atrelado aos 

modelos apresentados tem-se o modelo de gestão de desempenho humano. Nessa 

perspectiva, destaca-se por contribuir com o desempenho da instituição, negociar e 

acompanhar os indicadores além de monitorar a relação existente com o modelo de  

gestão de pessoas (especialista administrativo), com o modelo de gestão de 

desempenho organizacional, (administração por objetivos), sendo que os referidos  

modelos se fazem presentes nas faculdades privadas com curso de Administração 

em Fortaleza-CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação abordou sobre a gestão do desempenho e o modelo de 

gestão de pessoas com uma investigação em faculdades privadas com curso de 

administração em Fortaleza-CE. A partir de pergunta norteadora visou pesquisar: 

qual a relação entre a gestão de pessoas e a gestão de desempenho predominante 

nas faculdades privadas com curso de Administração em Fortaleza-CE, segundo a 

percepção dos diretores, coordenadores do curso e gestores de recursos humanos 

destas instituições? 

O objetivo central é identificar a percepção do Diretor, Coordenador de 

Curso de administração e Gestor de Recursos Humanos do modelo de gestão de 

pessoas e sua relação com a gestão do desempenho humano e organizacional nos 

cursos de administração das IES privadas em Fortaleza-CE.   

O referido estudo partiu da base de três construtos . O primeiro, qual o 

modelo predominante de gestão de pessoas nas faculdades . O segundo, qual o 

modelo de gestão de desempenho organizacional e  o terceiro, qual o modelo de 

gestão de desempenho humano adotado nas faculdades privadas com curso de 

Administração em Fortaleza-CE.  

Esses construtos fortaleceram o estudo no âmbito do embasamento e da 

confirmação dos resultados da pesquisa. O desenvolvimento do tema é relevante 

diante do aumento no período de 2000 a 2008 das faculdades privadas com curso de 

Administração em Fortaleza-CE, revelando os dados, a existência de instituições, 

quatro dessas, que carecem da área de gestão de pessoas, no entanto, os 

participantes visualizam suas ações com base nos temas apresentados na pesquisa.  

Nos estudos sobre o modelo de gestão de pessoas, foi respondido o 

primeiro objetivo específico desta dissertação.  Os resultados obtidos revelam que, 

nas faculdades privadas com curso de Administração em Fortaleza-CE, tem-se, com 

base na teoria de Ulrich (1998), a área de gestão de pessoas como especialista 

administrativo. Isso demonstra que o modelo predominante é o tradicional , 

primando pela eficiência da função e ainda não priorizando a definição de 

estratégia da área. Outra revelação é que quatro das faculdades que são oriundas 

dos colégios de ensino médio não dispõem da área de gestão de pessoas, sendo as 

ações de folha de pagamento direcionadas ao departamento de pessoal desses 

colégios. Isso requer reflexão, pois a área de gestão de pessoas como especialista 
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administrativo possibilita à instituição, entre outras ações, alinharem aos objetivos 

das instituições, como o acompanhamento dos indicadores do planejamento 

estratégico.  

Neste sentido, percebe-se o diferencial em uma das instituições 

pesquisadas, no qual a área de gestão de pessoas , denominada gestão de gente, 

desenvolve campanhas de qualidade de vida aos funcionários,  qualificação em nível 

de graduação com bolsa integral, de mestrado e doutorado, com bolsa de estudo, 

bem como implantou sistema de remuneração variável inicialmente aos professores. 

Com isso, a área de gestão de pessoas, tida como especialista administrativo, atua 

na construção de uma infraestrutura eficiente, na reengenharia dos pro cessos, e nos 

serviços em comum. 

Com o objetivo de identificar a percepção do Diretor, Coordenador de 

Curso de administração e Gestor de Recursos Humanos do modelo de gestão de  

pessoas e sua relação com a gestão do desempenho humano e organizacional nos 

cursos de administração das IES privadas em Fortaleza-CE, na seção 3, constam as 

informações, nas quais foi pesquisado sobre o modelo Tableau de Bord, o modelo 

de Martidell, o modelo administração por objetivos, o Balanced Scorecard  

(Organizacional/Pessoal), o Skandia Navigator, o SIGMA Sustaintability 

Scorecard. Os dados confirmam que o modelo de gestão de desempenho 

organizacional predominante consta na administração por objetivos, portanto, 

requer da instituição a formulação de objetivos ou metas específicas, adotar o 

modelo de tomada de decisão participativa e definir prazos através da negociação 

com as partes envolvidas. Diante dos dados obtidos com a participação dos 

funcionários, os gestores podem estabelecer e ainda desenvolver plano de ação com 

vistas à revisão dos processos e análise do desempenho da faculdade como um todo.  

Na última etapa da seção 3 da dissertação, foi possível, além de atender 

os objetivos da pesquisa, constatar se o modelo de gestão de desempenho humano 

adotado nas faculdades privadas com curso de Administração em Fortaleza-CE está 

relacionado com o modelo de Lucena, de Leme e Vespa, ou de Pontes. Nesse viés, 

com a relação da percepção do modelo de gestão de desempenho humano nas 

faculdades privadas, conclui-se a predominância do modelo proposto por Lucena 

(1992). O estudo mostra uma evidência de que mesmo nas faculdades que não 

dispõem da área de gestão de pessoas é perceptível aos participantes que o mo delo 

de Lucena (1992) é aplicado. A compreensão acerca da importância da área para 
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fins de implantação, monitoramento e consistência na avaliação de desempenho , 

possibilita às instituições, entre outras, dimensionar o planejamento da empresa, 

buscar melhorias permanentes, logo a satisfação dos clientes e acionistas, realizar o 

mapeamento das competências, gerar, informar todos os níveis da faculdade, gerar 

o remanejamento de colaboradores, com base nos resultados de desempenho obtidos 

na avaliação, e implantar politicas consistentes de treinamentos.  

É importante ressaltar que o objetivo geral desse estudo foi identificar a 

percepção do diretor, coordenador de curso de administração e gestor de recursos 

humanos do modelo de gestão de pessoas e sua relação com a gestão do 

desempenho humano e organizacional, sendo possível identificar e relacionar com 

os demais modelos de gestão de desempenho apresentados na dissertação.  

Com base nos modelos supracitados, foi constatado que o modelo de 

gestão de pessoas que predomina nas faculdades privadas com curso de 

Administração em Fortaleza-CE, bem como, os papéis de recursos humanos 

encontra-se em sintonia com a proposta de Ulrich (1998), ou seja, especialista 

administrativo. Nesse mesmo objetivo, foi identificado que o modelo de gestão de 

desempenho organizacional adotado nas faculdades privadas com curso de 

Administração em Fortaleza-CE encontra-se relacionado com o modelo 

administração por objetivos. 

Atrelado a esse, tem-se por objetivo constatar se o modelo de gestão de  

desempenho humano adotado nas faculdades privadas com curso de administração 

em Fortaleza-CE está relacionado com o modelo de Lucena (1992), de Leme e 

Vespa (2008) e de Pontes (1998). Diante do exposto, foi constatado que na 

percepção dos diretores, coordenadores de curso e gestor de RH, o modelo de 

Lucena (1992) encontra-se predominante. 

Diante dos fatores limitativos da pesquisa, pode-se citar: (1) o interesse 

das instituições em participarem da pesquisa; (2) a disponibilidade de diretores, 

gestores de recursos humanos e coordenadores de curso para responderem aos 

instrumentos de pesquisa; (3) várias instituições não dispõem de área de recursos 

humanos, apenas um departamento de pessoal.  

Sugere-se que as pesquisas nesta temática sejam aplicadas e 

aprofundadas em todos os setores da economia.  
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ANEXOS 

ANEXO A - Correspondência Formal Assinada Pelo Orientador Da Dissertação  

 

 
 

 
Fortaleza-CE, de fevereiro de 2011. 

À 

FACULDADE  

Ilma Sr.  

  

Venho, por intermédio desta, apresentar Marcus Alessandre Muniz, o aluno 

do Curso de Mestrado Profissional em Administração, da Linha de Pesquisa 

“Estudos Organizacionais e Gestão de Pessoas”, matriculado em caráter regular no 

Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria (PPAC) da 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), sendo por mim orientado.  

 

O mesmo está realizando a pesquisa “Gestão de Desempenho e o Modelo de 

Gestão de Pessoas: Uma investigação em Faculdades privadas com curso de 

Administração em Fortaleza-CE”, que tem por objetivo central verificar o modelo 

de gestão de pessoas e sua relação com a gestão do desempenho e o desempenho 

organizacional nas faculdades privadas com curso de administração em Fortaleza -

CE. 

 

A fim de darmos prosseguimento à mesma, solicitamos a sua colaboração 

com o completo preenchimento do Questionário ora enviado, no sentido de que o 

aluno possa dar início ao momento planejado para pesquisa de campo, que inclui 

aplicação do referido questionário. 

 

Desta forma, aguardamos o retorno do questionário devidamente preenchido 

para o e-mail: marcus.a.muniz@terra.com.br, deixando registrados desde já nossos 

sinceros sentimentos de estima e consideração.  

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Antonio Martins Lima 
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ANEXO B - Questionário de pesquisa em faculdades privadas com curso de 

administração em Fortaleza-Ce 

 

 
A 

 

 
 

 
BLOCO A: DADOS INSTITUCIONAIS 

 

Instruções para o preenchimento:  

O objetivo desse Bloco é a identificação da instituição, bem como outras questões a serem respondidas marcando 

“X” na opção correspondente a sua resposta. 

 

1. Nome Completo da IES 

 

Sigla/Código N° Pesquisa  

(controle do mestrando) 

 

Nome da Mantenedora:  

2. Organização Acadêmica:  (   ) 1. Faculdade   (   ) 2. Faculdade Integrada 

3. Categoria Administrativa - Privada 

(   ) 1. Particular em Sentido Estrito;  (   ) 2. Filantrópica; (   ) 3. Comunitária; (   ) 4. Confessional 

4. Em qual período a instituição foi fundada? 

(  ) 1. 1985 – 1989 (   ) 2. 1990 – 1994 (  ) 3. 1995- 1999 (  ) 4. 2000 – 2004 (   ) 5. 2004 – 2008 

5. Cargo respondente: 

(   ) 1. Diretor(a)   (   ) 2. Gestor(a) RH   (   ) 3. Coordenador(a) do curso de administração 
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BLOCO B: AVALIAÇÃO DOS PAPÉIS DESEMPENHADOS EM RECURSOS 

HUMANOS 
Instruções para o preenchimento:  
 

 

O presente instrumento tem como objetivo verificar qual o modelo de gestão de pessoas que 

predomina nas faculdades privadas com curso de Administração em Fortaleza -CE. Se o modelo 

está sintonizado com a Administração de Estratégia de Recursos Humanos, a Administração da 

Infraestrutura da empresa, a Administração da Contribuição dos funcionários e a Administração da 

transformação e da mudança, com base no modelo de Ulrich  (1998). Utilizando da escala de 0 até 4, 

sendo 0 não se aplica, 1 para menor impacto e 4 para maior impacto, você deverá assinalar as opções que 

seguem. 

 
 

Indicador de Avaliação Escala de Avaliação 

 0 1 2 3 4 

O RH ajuda a organização a... 

1 Alcançar metas empresariais. (PE)      

2 Melhorar a eficiência operacional. (EA)      

3 Cuidar das necessidades pessoais dos funcionários. (DF)      

4 Adaptar-se à mudança. (AM)      

O RH participa no(a)... 

5 Processo de definição das estratégias empresariais. (PE)      

6 No desenvolvimento dos processos de RH. (EA)      

7 Aumento da dedicação dos funcionários. (DF)      

8 Modelagem de mudança de cultura para renovação e 

transformação. (AM) 

     

O RH garante que... 

9 As estratégias de RH estejam ajustadas à estratégia 

empresarial. (PE) 

     

10 Os processos de RH sejam administrados com eficiência. 

(EA) 

     

11 As políticas e programas de RH respondam às necessidades 

pessoais dos funcionários. (DF) 

     

12 Os processos e programas de RH aumentem a capacidade de 

mudanças da organização. (AM) 

     

A eficácia da área de RH é medida por sua capacidade de... 

13 Ajudar a fazer com que a estratégia aconteça. (PE)      

14 Liderar com eficiência os processos de RH. (EA)      

15 Ajudar os funcionários a satisfazer necessidades pessoais. 

(DF) 

     

16 Ajudar uma organização a antecipar-se e adaptar-se a 

questões futuras. (AM) 
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Indicador de Avaliação Escala de Avaliação 

 0 1 2 3 4 

O RH é visto como... 

17 Parceiro estratégico. (PE)      

18 Especialista administrativo. (EA)      

19 Defensor dos funcionários. (DF)      

20 Agente de mudanças. (AM)      

O RH dedica tempo a... 

21 Questões estratégicas. (PE)      

22 Questões operacionais. (EA)      

23 Ouvir e responder aos funcionários. (DF)      

24 Apto a manter a empresa competitiva. (AM)      

O RH participa ativamente em... 

25 Planejamento empresarial. (PE)      

26 Conceder e facilitar a execução dos processos do setor de RH. 

(EA) 

     

27 Ouvir e responder aos funcionários. (DF)      

28 Renovação, mudança ou transformação da organização. (AM)      

O RH trabalha para... 

29 Ajudar as estratégias de RH à estratégia empresarial. (PE)      

30 Monitorar processos administrativos. (EA)      

31 Oferecer assistência para ajudar os funcionários a satisfazer 

necessidades familiares e pessoais. (DF) 

     

32 Remodelar comportamento para a mudança organizacional. 

(AM) 

     

O RH desenvolve processos e programas para... 

33 Desencadear estratégias de RH para realizar a estratégia 

empresarial. (PE) 

     

34 Processar eficientemente documentos e transações. (EA)      

35 Cuidar das necessidades pessoais dos funcionários. (DF)      

36 Ajudar a organização a se transformar. (AM)      

A credibilidade da área de RH provêm de... 

37 Ajudar a cumprir metas estratégicas. (PE)      

38 Aumentar a produtividade. (EA)      

39 Ajudar os funcionários a atender suas necessidades pessoais. 

(DF) 

     

40 Fazer com que a mudança aconteça. (AM)      
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Instruções para o preenchimento:  
O objetivo deste Bloco é identificar o modelo de gestão de desempenho organizacional adotado 

nas faculdades privadas com curso de Administração em Fortaleza -CE e encontra-se relacionado 

com os modelos Tableau de Bord, Martidell, Corrêa, Balanced Scorecard 

(Organizacional/Pessoal), Skandia Navigator e SIGMA Sustaintability Scorecard.  

Por favor, verifique em qual das opções abaixo a instituição em que você atua se enquadra, em seguida, pontue 

cada item do indicador que utilizando a escala de 0 até 4, sendo 0 não se aplica, 1 para menor impacto e 4 para 

maior impacto, conforme segue. 

Indicador de Avaliação Escala de Avaliação 

 0 1 2 3 4 

1. A instituição dispõe de características direcionadas para... 

1.1 Buscar melhoria dos processos.      

1.1. 1.2 Tornar possível saber quais as informações que interessam a 

uma determinada função e a uma determinada responsabilidade 

na organização. 

     

1.2. 1.3 Assinalar as tendências e os acontecimentos incomuns e 

orientar em direção a análise mais aprofundada. 

     

1.3. 1.4 Respeitar as características do negócio.      

2 Na gestão de desempenho adotada são passíveis de análise... 

2.1 A estrutura organizacional.      

2.2 A saúde da rentabilidade.      

2.3 A pesquisa e desenvolvimento.      

2.4 A avaliação dos executivos.      

3  A estratégia adotada de desempenho organizacional que utilizamos, colabora para... 

3.1 Integrar os componentes estratégicos da organização 

(missão, visão, valores, estratégias corporativas, objetivos 

estratégicos e os resultados, metas indicadores a eles 

vinculados). 

     

3.2 Conhecer os fatores críticos do sucesso.      

3.3 Conhecer os componentes (tecnológicos) setoriais.      

3.4 Alinhar as necessidades organizacionais e pessoais, 

propiciando o aperfeiçoamento de competências individuais 

essenciais ao desempenho organizacional desejado. 

     

4 A gestão de desempenho que a instituição pratica tem como objetivo... 

4.1 Estabelecer metas.      

4.2 Desenvolver planos de ação.      

4.3 Revisar os progressos.      

4.4 Avaliar o desempenho global.      

5 Dentre os indicadores para a gestão do desempenho organizacional estão presentes... 

5.1 O foco financeiro referente aos resultados ocorridos 

(passado) 

     

5.2 Os focos nos clientes.      
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5.3 O foco nos recursos humanos.      

5.4 Processos voltados ao que ocorre no momento na empresa 

(presente). 

     

Indicador de Avaliação Escala de Avaliação 

 0 1 2 3 4 

6  As perspectivas básicas que constam na gestão de desempenho organizacional na instituição são... 

6.1 Aprendizado e crescimento.      

6.2 Perspectivas do stakeholder externo.      

6.3 Perspectivas do stakeholder interno.      

6.4 Perspectivas do conhecimento e habilidade.      
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Instruções para o preenchimento: 

Nessa etapa da pesquisa o objetivo refere-se em constatar se o modelo de gestão de desempenho humano 

adotado nas faculdades privadas com curso de Administração em Fortaleza-CE está relacionado 

com o modelo de Lucena, Leme e Vespa, ou Pontes. 

Por favor, verifique em qual das opções abaixo a instituição em que você atua se enquadra, em seguida, pontue 

cada item do indicador utilizando a escala de 0 até 4, sendo 0 não se aplica, 1 para menor impacto e 4 para maior 

impacto, conforme segue. Por gentileza, dispor do formulário de avaliação de desempenho adotado na 

instituição, caso seja possível.  

 

Indicador de Avaliação Escala de Avaliação 

 0 1 2 3 4 

1. Na avaliação de desempenho o método adotado consta... 

1.1 Comparar os avaliados.      

1.2 Gerar escala gráfica de desempenho.      

1.3 Frases descritivas para serem completadas.      

1.4 Avaliar a atividade do colaborador.      

2  A gestão de desempenho implantado tem como foco além da gestão de pessoas... 

2.1 Competências técnicas e respectivos gaps de treinamento.      

2.2 Competências comportamentais e respectivos gaps de 

treinamento. 

     

2.3 As metas que devem atingir.      

2.4 As responsabilidades que deve cumprir.      

3  Na atual gestão de desempenho humano é constatado que... 

3.1 A avaliação de desempenho está integrada ao planejamento 

estratégico e operacional. 

     

3.2 O conceito de desempenho está vinculado à produtividade e 

resultados. 

     

3.3 O processo considera a necessidade prévia de negociação de 

resultados. 

     

3.4 A metodologia para implantação ocorreu em três fases: 

conhecimento dessa, a implantação e comprometimento dos 

envolvidos. 

     

 

As informações são para fins acadêmicos, o tratamento ocorrerá de maneira 

confidencial e ética. 

 

Obrigado pela colaboração!
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