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RESUMO 

 

 

As empresas estão em constante transformação devido ao rápido desenvolvimento da 

tecnologia e das mudanças nos fluxos de trabalho para se adaptar a estratégias mais ágeis e 

gerar vantagens competitivas. Em uma realidade na qual se exige constante atualização, é 

preciso mensurar de forma objetiva, os colaboradores que compõem a organização para então 

identificar e desenvolver os pontos fracos e produzir insumos para realizar ações estratégicas. 

Comumente, ao ser feita esta identificação se constrói um Plano de Desenvolvimento 

Individual, que busca preparar o colaborador para continuar exercendo o cargo que ocupa ou 

que assuma novos desafios dentro da empresa. Desta forma, consegue-se traçar objetivos 

alcançáveis e que estejam de acordo com o futuro da empresa e profissional do colaborador. 

Com os resultados obtidos pelo estudo, é possível verificar se o mapeamento do Plano de 

Desenvolvimento foi eficaz para os processos de desempenhos analisados, fazendo com que 

empresas possam mensurar suas próprias avaliações e se utilizem deste resultado para embasar 

suas tomadas de decisões estratégicas.  

 

 

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho. Competência. Plano de Desenvolvimento 

Individual. Recursos Humanos. Treinamento. Desenvolvimento 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Companies are in constant transformation due to the fast development of technology and 

changes in workflows to adapt to more agile strategies and generate competitive advantages. In 

a reality in which constant updating is required, it is necessary to objectively measure the 

employees that make up the organization to develop weaknesses and produce inputs to carry 

out other strategic actions. Commonly, when this identification is made, an Career 

Development Planning is built, which seeks to prepare the employee to continue to hold the 

position he or she occupies or to take on new challenges within the company. In this way, it is 

possible to draw achievable goals that are in accordance with the future of the company and 

professional of the collaborator. With the results obtained by the study, it is possible to verify 

if the mapping of the Development Plan was effective for the performance evaluation, enabling 

companies to measure their own evaluations and use this result to base their strategic decision. 

 

 

Keywords: Performance Evaluation. Competency. Career Development Planning. Human 

Resources. Training. Development 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização 

 

Nos tempos atuais, empresas estão sendo cada vez mais projetadas e direcionadas pela 

grande quantidade de dados coletados ao longo de sua operação. O universo corporativo tende 

a mensurar e avaliar as mais diversas áreas que compõe a sua estrutura buscando sempre alinhar 

custos com a efetividade do negócio. Desde as finanças até o marketing, há a preocupação de 

mensurar e atingir objetivos que estejam alinhados com a estratégia geral da companhia. 

Quando se trata da força de trabalho, também é necessário ter um cuidado especial, pois são as 

pessoas que compõem uma organização e fazem parte dos recursos e ciclo de geração de valor 

para o negócio. Para isso, é importante identificar pontos fortes e fracos das pessoas e, 

consequentemente, atuar para que as forças aprimorem as atividades e lucros da organização e 

que as fraquezas não causem impactos nas operações. Além disso, também é importante 

monitorar a evolução de seus colaboradores ao longo do tempo, para identificar se as ações 

tomadas foram efetivas ou não. Desta forma, é necessário aplicar uma avaliação de desempenho 

que busca avaliar o quão alinhado às estratégias e desenvolvido um funcionário se encontra 

para exercer as funções do seu cargo dentro da companhia. 

Como ferramenta, é utilizada a Avaliação de Desempenho formal, normalmente 

desenvolvida pela área de Recursos Humanos da empresa, que tem o propósito de diminuir a 

subjetividade encontrada na avaliação humana, com o intuito de mensurar e comparar 

resultados e posteriormente aplicar estratégias com base nas análises obtidas. Para efetuar esta 

transformação, são utilizadas escalas, gráficos e resultados que servem de insumo para avaliar 

a compatibilidade de seus funcionários às necessidades da empresa. Como citado por Lacombe 

(2015), um sistema formal de avaliação, bem formulado e conduzido, será um instrumento útil 

para determinar se a organização dispõe ou não da equipe de que necessita. É importante frisar 

que toda avaliação de desempenho deve ser utilizada para ações na companhia, logo é 

importante que a partir dos resultados obtidos, a companhia possa tomar decisões estratégicas 

para desenvolver seus colaboradores. Para isto, é utilizado um plano de desenvolvimento 

individual (PDI) que visa aprimorar os pontos fracos e manter os pontos fortes, visando sempre 

o objetivo do negócio.  
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1.2 Objetivo 

 

Com base na contextualização apresentada, o trabalho busca mensurar e evidenciar os 

impactos das ações de desenvolvimento individuais no resultado das avaliações de desempenho 

corporativas. Fundamentado nisso, esse trabalho tem como objetivo responder a seguinte 

pergunta: “Como avaliar a efetividade das atividades de aprendizagem mapeadas de 

acordo com a competência no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) sobre os índices 

individuais de desempenho?”. Através da categorização sobre a comparação das notas 

geradas na avaliação das competências ao longo dos anos, podemos identificar se houve um 

aumento, diminuição ou igualdade da nota. Então, é possível analisar o percentual de cada fator 

para competências que tiveram o PDI mapeado e para as que não foram mapeadas e assim 

observar se houve efetividade.  

Ao final do estudo, é possível compreender que o mapeamento por si só não garante que a 

competência será desenvolvida. É necessário que, além disso, haja uma cultura de 

desenvolvimento presente no ambiente da empresa. Isso fará com que os resultados obtidos 

sejam impactados positivamente a médio e longo prazo, gerando valor ao negócio.  

Os resultados obtidos no estudo poderão auxiliar gestores e diretores de organizações a 

tomarem decisões assertivas na questão do treinamento e desenvolvimento dos colaboradores. 

Com a questão sendo respondida pelo estudo, podemos embasar com dados e análises o 

processo de avaliação já proposto na literatura da área de Recursos Humanos. 

Este estudo, apresenta uma análise de resultados de avaliações de desempenho de 2 

empresas entre 2014 e 2018. As notas obtidas ao longo dos anos por cada empresa foram 

comparadas individualmente por cada empresa, de maneira que é possível observar a evolução 

das avaliações e as mudanças ocorridas. 

 

1.3 Organização do Trabalho 

 

O primeiro capítulo faz uma breve introdução sobre o assunto que está sendo estudado, 

contextualiza sobre o tema e os objetivos do estudo e ainda apresenta a organização do trabalho. 

No segundo capítulo, é apresentado o referencial teórico que evidencia os objetivos e 

funções de uma Avaliação de Desempenho. A partir daí, pode-se compreender melhor a forma 

como ela deve ser conduzida para que seja efetiva. Ao longo do capítulo, são apresentadas as 

ferramentas que compõem um processo de avaliação e outros métodos que tornam a avaliação 

tangível e passível de ser analisada e mensurada. Outro item encontrado neste capítulo são os 
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aspectos humanos que afetam direta e indiretamente as decisões e avaliações. Finalizando o 

capítulo, é explicado o plano de desenvolvimento individual e suas implicações no processo. 

O terceiro capítulo demonstra o método de pesquisa que é descrito como sendo de caráter 

exploratório, explica o método de análise utilizado e ainda apresenta que o estudo se utiliza de 

referências bibliográficas e pesquisa documental como referencial teórico para embasar os 

resultados obtidos e as análises realizadas. O capítulo ainda descreve o método de análise dos 

resultados. São evidenciados o processo de extração, padronização e adaptação dos dados para 

se obter as conclusões. Além disso, são explicitados os gráficos criados que serviram de base 

para comparações onde foram obtidos os resultados. 

No quarto capítulo são aplicados os métodos e processos descritos no capítulo anterior e 

apresentados os resultados obtidos.  

No quinto capítulo, alguns trabalhos relacionados são destacados com o intuito de 

posicionar o texto perante a outros estudos sobre a avaliação de desempenho. Além disso, 

permite que outras pesquisas complementem o tema central discutido neste texto. 

As conclusões do estudo são apresentadas no sexto capítulo, descrevendo as contribuições 

do estudo, as ameaças à validade e ideias para futuros trabalhos. Ao final, são descritas as 

referências bibliográficas para a realização deste estudo. 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Treinamento e desenvolvimento 

 

 A gestão de recursos humanos é responsável por diversas atuações dentro de uma 

organização. Pode-se citar como exemplo as áreas de recrutamento e seleção, departamento 

pessoal, remuneração e benefícios, planejamento sucessório e treinamento e desenvolvimento. 

Apesar de serem atividades distintas e com propósitos distintos é de extrema importância que 

elas sejam complementares entre si, garantindo uma boa sinergia para o funcionamento de uma 

empresa. É importante frisar que informações coletadas nas execuções dos processos, servem 

de insumo para decisões e mudanças estratégicas em cada uma das áreas. Por isso, é 

fundamental que cada atividade seja executada de forma planejada e pensada de acordo com as 

estratégias da companhia. 

Para este estudo, o principal foco é na atividade de treinamento e desenvolvimento, 

especialmente para o processo de avaliação de desempenho individual. Esta ferramenta é 

essencial para embasar as ações tomadas para o desenvolvimento dos colaboradores. Desta 

forma serão apresentados alguns conceitos que compõem um processo de avaliação e seus 

impactos na companhia. Além disso, também são descritos exemplos de avaliações presentes 

na literatura sobre recursos humanos, métodos de avaliação, principais problemas em uma 

avaliação de desempenho e o propósito de um plano de desenvolvimento individual. 

 

2.2 Avaliação de desempenho organizacional 

 

 A avaliação de desempenho é um processo de avaliação desenvolvido por cada empresa 

em específico, onde são atribuídas notas, comentários e observações para metas e competências 

mapeadas de acordo com o cargo, divisão, área e negócio onde o colaborador está inserido na 

organização. O modelo de como será conduzido o processo de avaliação está diretamente ligado 

a cultura organizacional de cada empresa.  Normalmente, quanto mais simples e descontraída 

é a cultura, mais fácil é a implementação de uma avaliação de desempenho e quanto mais 

burocrática, mais complicada será a avaliação. Um processo de avaliação de desempenho é 

exemplificado pela figura 1. 
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Figura 1 – O processo de avaliação do desempenho (Chiavenato, 2014) 

 

 

Segundo Marras (2000), “A avaliação de desempenho (AD) é um instrumento gerencial 

que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos por um empregado ou por um 

grupo, em período e área específicos (conhecimentos, metas, habilidades etc.)”. Segundo 

Chiavenato (2014), “A avaliação é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa 

– ou de uma equipe – em função das atividades que desenvolve, das metas e dos resultados a 

serem alcançados, das competências que oferece e do potencial de desenvolvimento. A 

avaliação de desempenho é um processo que serve para julgar ou estimar o valor, a excelência 

e as competências de uma pessoa ou equipe e, sobretudo, qual é a sua contribuição para o 

negócio da organização”. 

Este processo, normalmente, é desenvolvido e conduzido pelo setor de Recursos 

Humanos da companhia, pois ele é o maior interessado em avaliar, desenvolver e posicionar os 

colaboradores, perante as estratégias e negócios da organização. Contudo, é de grande 

importância que gestores façam parte das definições que irão construir a avaliação de 

desempenho, pois são eles que irão conseguir avaliar seus subordinados no nível operacional. 

Segundo Balceiro e Ávila (2003), a boa gestão do capital intelectual das empresas (que 

corresponde aos ativos de mercado, de propriedade intelectual e de infra-estrutura, além dos 

ativos humanos) pressupõe integração entre as competências individuais de seus colaboradores, 

o que determina o diferencial competitivo que uma empresa pode construir em dado mercado. 
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2.3 Objetivos da avaliação de desempenho 

 

Ao implantar uma avaliação de desempenho, deve-se ter em mente o propósito e efeito que 

ela venha causar. Segundo Lacombe (2015), existem duas finalidades principais em qualquer 

tipo de plano de avaliação de recursos humanos: (a) melhorar o desempenho da pessoa na 

posição atual e (b) proporcionar informações ao pessoal da administração superior para decisões 

sobre o aproveitamento e o encarreiramento dessa pessoa. Especificando ainda mais, de acordo 

com Chiavenato (2014), as principais razões pelas quais as organizações estão preocupadas em 

avaliar o desempenho de seus colaboradores são: 

a) Recompensas: A avaliação do desempenho proporciona um julgamento sistemático para 

justificar aumentos salariais, promoções, transferências e muitas vezes, demissões de 

funcionários. É a avaliação por mérito. 

b) Retroação: A avaliação proporciona conhecimento a respeito de como as pessoas com 

quem o colaborar interage percebem seu desempenho, atitudes e suas competências. 

c) Desenvolvimento: A avaliação permite que cada colaborador saiba exatamente quais 

são seus pontos fortes (aquilo em que poderá aplicar mais intensamente no trabalho) e pontos 

frágeis (aquilo que deverá ser objeto de melhoria através do treinamento ou desenvolvimento 

pessoal). 

d) Relacionamento: A avaliação permite que cada colaborador possa melhorar seu 

relacionamento com as pessoas ao seu redor gerente, pares, subordinados ao saber como 

avaliam seu desempenho. 

e) Percepção: A avaliação proporciona meios para que cada colaborador conheça e saiba 

como as pessoas ao seu redor pensam a seu respeito. Isso melhora sua autopercepção e sua 

percepção do entorno social. 

f) Potencial de desenvolvimento: A avaliação proporciona meios para conhecer em 

profundidade o potencial de desenvolvimento de seus colaboradores a fim de definir programas 

de T&D (Treinamento e Desenvolvimento), sucessão, carreiras etc. 

g) Aconselhamento: A avaliação oferece informações ao gerente ou ao especialista de RH 

sobre como fazer aconselhamento e orientação aos colaboradores. 

 

2.4 Principais problemas da avaliação de desempenho 

 

Segundo Gago (2001), “[...] é possível afirmar que a Avaliação de Desempenho apresenta 

vantagens para toda a organização, desde que elaborada e implantada de maneira coerente com 



21 
 

o que ela se propõe, ou seja, respeitando as premissas apresentadas na conceituação do que é 

esta ferramenta”. Em suma, não se pode implementar um processo de avaliação sem respeitar 

os conceitos e abordagens pré-determinadas na construção de cada processo de avaliação e não 

utilizar seus resultados para ações na companhia. É comum que empresas não utilizem seus 

resultados como deveria, causando um descontentamento e posteriormente, tirando a 

credibilidade da avaliação. Ao ser descredibilizada, a avaliação de desempenho não cumpre a 

função para a qual foi construída. No entanto, a avaliação de desempenho se propõe a ser justa 

e imparcial. Por se tratar de um processo executado por pessoas, algumas distorções podem 

influenciar o resultado. De acordo com Lacombe (2015), as distorções são causadas pelos vícios 

de avaliação. Os mais comuns são: 

(1)  Subjetivismo - atribuir ao avaliado qualidades e defeitos do próprio avaliador; 

ou avaliar em função de valores e objetivos pessoais, que não coincidem com os valores, 

objetivos e interesses da organização; 

(2)  Unilateralidade - valorizar aspectos que o avaliador julga importantes, mas não 

o são para a empresa ou para a posição que o avaliado ocupa; 

(3)  Tendência central - não assumir valores extremos, por medo de prejudicar os 

fracos e de assumir responsabilidades pelos que são avaliados como excelentes. Se alguém for 

avaliado muito mal, poderá surgir a pergunta: por que nenhuma providência foi tomada? Se for 

julgado muito bem, a pergunta será: estará em condições de ocupar a posição do avaliador? 

(4)  Efeito Halo - julgar todas as características como um conjunto homogêneo, sem 

considerar as diferenças de cada item da avaliação, isto é, todos os itens da avaliação recebem 

o mesmo conceito, correspondente à impressão geral do avaliado; 

(5)  Falta de memória (ou recenticidade) - ater-se apenas aos últimos acontecimentos, 

omitindo fatos ocorridos há mais tempo, mas dentro do período de avaliação; 

(6)  Supervalorização da avaliação - acreditar que um instrumento de avaliação 

corrija os defeitos das pessoas. A correção só ocorre com ações executivas; 

(7)  Desvalorização da avaliação - acreditar que a avaliação não contribua em nada 

para aproveitar melhor os recursos humanos. Um bom sistema de informações sobre pessoas 

pode ser muito útil se for bem usado; 

(8)  Falta de técnica - desconhecimento das técnicas de avaliação, julgando apenas 

por meio do bom senso e considerando importantes informações irrelevantes. Boa parte dos 

avaliadores não é formada em administração e nem recebeu treinamento para saber como deve 

avaliar; 
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(9)  Força do Hábito - insensibilidade para apontar variações no avaliado com relação 

a ele mesmo em períodos anteriores. As pessoas que são rotuladas como boas ou más tendem a 

se comportar de forma a justificar o rótulo que receberam. Deve-se evitar rotular qualquer 

pessoa; 

(10) Posições contrárias - interpretações errôneas da finalidade da avaliação. A 

avaliação pode ter como objetivo melhorar o desempenho na atual função, ou fornecer 

informações para decisões da administração em relação ao avaliado. 

 Estas distorções são inerentes ao ser humano, logo sempre estarão presentes na 

avaliação de desempenho. Contudo, é papel do método de avaliação mitigar ou extinguir ao 

máximo alguns destes problemas naturais de julgamento. Apesar de bem desenvolvidos, os 

métodos de avaliação não conseguem lidar com todas as distorções. Então, ao aplicar uma 

avaliação de desempenho, é importante considerar os prós e contras de cada método. 

 

2.5 Método de avaliação de desempenho 

 

Naturalmente, no mundo corporativo, um indivíduo avalia e é avaliado utilizando-se da 

subjetividade e dos acontecimentos do dia-a-dia de maneira informal. Contudo, para se 

conseguir avaliar muitas pessoas de forma justa e com equidade é necessário seguir padrões e 

métodos. Segundo Chiavenato (2014), os métodos tradicionais de avaliação do desempenho 

mais utilizados são: escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos e 

listas de verificação. A partir destes métodos, as empresas desenvolvem seus próprios processos 

buscando adequação as suas particularidades, atividades e níveis de hierarquia presentes na 

organização. Os objetos de análise deste estudo utilizaram o método de “escalas gráficas”, 

provavelmente por ser mais simples de ser implantado e que garante bons resultados ao final 

de sua execução. Segundo Chiavenato (2014), “É um método baseado em uma tabela de dupla 

entrada: nas linhas estão os fatores de avaliação e nas colunas estão os graus de avaliação do 

desempenho. Os fatores de avaliação são os critérios relevantes ou parâmetros básicos para 

avaliar o desempenho dos funcionários.”. Um exemplo desta tabela é demonstrado na figura 2.  
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Figura 2 - Escala gráfica de avaliação do desempenho (Chiavenato, 2014) 

 

Neste modelo, os fatores e as escalas a serem avaliadas são previamente definidas 

buscando simplicidade e objetividade para facilitar a avaliação e agilizar a análise por parte dos 

tomadores de decisão dentro da companhia. Os fatores ou competências que serão avaliados 

são determinados de acordo com o negócio de atuação da empresa e suas atividades 

relacionadas. Já as escalas, normalmente, são utilizadas de 3 a 5 pontos com descrições que 

remetem a um ótimo desempenho até um desempenho ruim. É comum que empresas deleguem 

o mapeamento de competências e escalas para fornecedores e consultorias externas. Desta 

forma, se tem uma visão global de suas atividades, provocando um distanciamento do processo, 

facilitando os mapeamentos.  

 Ainda de acordo com Chiavenato (2014), este modelo de avaliação apresenta os 

seguintes Prós e Contras: 

 

▪ Prós 

(a) Facilidade de planejamento e construção do instrumento de avaliação. 

(b) Simplicidade e facilidade de compreensão e utilização. 

(c) Visão gráfica e global dos fatores de avaliação envolvidos. 

(d) Facilidade na comparação dos resultados de vários funcionários. 

(e) Proporciona fácil retroação de dados ao avaliado. 

 

▪ Contras 

(a) Superficialidade e subjetividade na avaliação do desempenho 
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(b) Produz efeito de generalização (hallo efect): se o avaliado recebe "bom" em um 

fator, provavelmente receberá "bom" em todos os demais fatores. 

(c) Categorização e homogeneização das características individuais. 

(d) Limitação dos fatores de avaliação: funciona como um sistema fechado. 

(e) Rigidez e reducionismo no processo de avaliação. 

(f) Nenhuma participação ativa do funcionário avaliado. 

(g) Avalia apenas o desempenho passado. 

 

2.6 Modelo de processo de Avaliação 

 

Além do método, é necessário criar um processo de avaliação de desempenho. Desta forma, 

o setor de recursos humanos consegue segmentar e designar responsabilidades entre todos os 

envolvidos no processo. Entre os modelos mais comuns, podemos evidenciar os modelos 90º e 

180º. 

 

2.6.1 Avaliação 90º 

 

A avaliação, como demonstrado na figura 3, consiste no gestor conceder notas e 

comentários individuais aos seus subordinados. Após as avaliações serem concedidas, cabe 

ao RH realizar sessões de calibração com o intuito de implantar diretrizes de curva forçada 

para encaixar os colaboradores em percentuais esperados. É o modelo mais simples e fácil 

de ser implantado, pois só considera a nota do gestor como insumo para a avaliação de 

desempenho. 

 

 
Figura 3 – Etapas comuns de uma avaliação de desempenho 90º 

 

 

 

 

 

Avaliação 
do Gestor

Calibração Feedback
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2.6.2 Avaliação 180º 

 

A avaliação 180º é similar à avaliação 90º, contudo é adicionado a etapa de 

Autoavaliação, como demonstrado na figura 4, onde o colaborador se avalia gerando 

insumos para o Gestor realizar sua própria avaliação. Desta forma, ao realizar o feedback, 

o gestor é capaz de comparar duas visões para enfim dar conselhos e expor suas opiniões 

acerca de seu desempenho. Este tipo de processo de avaliação promove o 

autoconhecimento que é um ponto importante a ser desenvolvido quando falamos de 

avaliação de desempenho, pois faz com que o avaliado entenda quais pontos devem ser 

melhorados ao longo de seu tempo na companhia. 

 
Figura 4 – Etapas comuns de uma avaliação de desempenho 180º 

 

 

2.6.3 Etapas comuns em um processo de avaliação 

 

Apesar dos diversos modelos, a avaliação de desempenho apresenta etapas que são 

comuns como autoavaliação, avaliação do gestor, calibração e feedback. A diferença entre 

os processos normalmente se encontra na quantidade de atores que irão avaliar e etapas que 

serão utilizadas. 

 

2.6.3.1  Autoavaliação 

 

Nesta etapa, o colaborador realiza sua própria avaliação, evidenciando suas 

conquistas, pontos fortes e fracos para posteriormente, o gestor levar em consideração 

a título de comparação e servir de insumo para sua própria avaliação e posteriormente, 

realizar o feedback. Normalmente, a nota da autoavaliação não tem peso e não conta 

diretamente para a média geral. Contudo, é um importante instrumento para a 

Autoavaliação
Avaliação do 

Gestor
Calibração Feedback
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companhia entender como o colaborador se vê perante as competências e metas 

impostas. 

 

2.6.3.2  Avaliação do Gestor 

 

A avaliação do gestor é uma das etapas mais importantes do processo, pois é ela 

responsável por gerar a nota considerada como oficial para análises e decisões por parte 

da companhia. Além disso, a função de gestor é considerada como sendo a mais 

preparada para avaliar diretamente as atividades de um colaborador, pois é ele quem 

gerencia o dia a dia e as operações de um funcionário. É nesta etapa que há maior 

probabilidade de acontecerem as distorções nas avaliações, anteriormente citadas. 

 

2.6.3.3  Calibração 

  

 É uma etapa de responsabilidade do setor de Recursos Humanos. O objetivo 

desta etapa é reduzir ou até extinguir as distorções nas avaliações através de reuniões e 

comitês. Estas reuniões, conduzidas pelo próprio RH, buscam discutir e analisar um 

panorama geral das avaliações para ajustar as possíveis distorções e tornar os resultados 

mais uniformes de acordo com as diretrizes da empresa. É a partir desta etapa que alguns 

artefatos de análise são criados como o 9-box (leia-se nine box) e a curva forçada. 

 O 9-box, como exemplificado pela figura 5, procura posicionar os colaboradores 

em uma matriz 3x3, a fim de criar estratégias de ação de acordo com o cenário 

encontrado. 

 
 

            Figura 5 – Exemplo de 9-box (Reis, 2016) 
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A curva forçada, exemplificada na figura 6, como citado por Marras e Silva 

(2012), “trata-se de uma ferramenta que tem o objetivo de distribuir as avaliações de 

diversas pessoas feitas por um gestor, para formar uma curva de Gauss”. Ainda citado 

por Marras e Silva (2012), “a avaliação forçada (ou ranking compulsório), também 

chamada de curva forçada, parte do pressuposto de que, em um grupo de pessoas, 

algumas terão um desempenho excepcional, outras um desempenho sofrível e muitas 

terão um desempenho bom, dentro do esperado. Esse é o princípio da curva de Gauss.” 

  

 
 

Figura 6 – Exemplo de curva forçada (https://www.linkedin.com/pulse/curva-for%C3%A7ada-na-

gest%C3%A3o-de-desempenho-denise-lustri/) 

 

É na etapa de calibração que os gestores e o RH traçam ações e iniciam o 

mapeamento do PDI para o colaborador avaliado. 

 

2.6.3.4  Feedback 

 

Após a avaliação do gestor e calibração do RH, cabe ao gestor expor os pontos 

importantes da avaliação de desempenho ao colaborador avaliado. Desta forma, ambos 

podem discutir e propor melhorias em seus pontos fracos identificados. A partir daí, surge 

a necessidade de se criar um Plano de Desenvolvimento Individual, também conhecido pela 

sigla PDI. 

 

2.7 Plano de Desenvolvimento Individual 

  

O PDI tem o objetivo de mapear pontos fracos, seja ele comportamental ou de 

habilidades relacionadas ao cargo desempenhado ou que venha desempenhar de um 

https://www.linkedin.com/pulse/curva-for%C3%A7ada-na-gest%C3%A3o-de-desempenho-denise-lustri/
https://www.linkedin.com/pulse/curva-for%C3%A7ada-na-gest%C3%A3o-de-desempenho-denise-lustri/
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colaborador, com o intuito de designar atividades, cursos e treinamentos para seu 

desenvolvimento. 

Segundo Chiavenato (2014), “Desenvolver pessoas significa apenas dar-lhes 

informação e apoio suficiente para que elas aprendam novos conhecimentos, habilidades e 

competências e se tornem mais eficientes no que fazem. É, sobretudo, dar-lhes a formação 

básica para que aprendam novas atitudes, soluções, ideias, conceitos e que mudem seus hábitos 

e comportamentos e se tornem mais eficazes no que fazem.”. O PDI é acrescentado no processo 

exatamente para suprir esta necessidade de disponibilizar informação e apoio para o 

desenvolvimento pessoal. 

Ainda segundo Chiavenato (2014), o processo de desenvolvimento pode adotar duas 

abordagens como demonstrado na figura 7. 

 

 
 

Figura 7 – Abordagens de treinamento e suas escalas de intensidade (Chiavenato,2014) 

 

De um lado, os processos de desenvolvimento podem receber uma abordagem 

tradicional, na medida em que seguem o modelo casual (treinar apenas quando surge alguma 

necessidade ou oportunidade), em um esquema randômico (as pessoas são escolhidas 

aleatoriamente e ao acaso), em uma atitude reativa (apenas quando existe algum problema ou 

necessidade), em uma visão de curto prazo (visando apenas a atender ao problema imediato), 

baseado na imposição (as pessoas não são consultadas), em uma condição de estabilidade (nada 

deve mudar) e de conservação (manter o status quo) e visando ao permanente e definitivo. por 

outro lado, os processos de desenvolvimento podem receber uma abordagem moderna, na 

medida em que seguem um modelo planejado (treinar e desenvolver pessoas como parte da 

cultura organizacional), em um esquema intencional (treinar todas as pessoas de maneira 

planejada), em uma atitude proativa (antecipando-se às necessidades e criando talentos 

promissores), em uma visão de longo prazo (visando ao futuro), baseado no consenso (as 

pessoas são consultadas e decidem de maneira participativa), em uma condição de instabilidade 
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e mudança (tudo deve mudar para melhor e sempre) e de inovação e criatividade (para construir 

uma organização melhor) e visando ao provisório e mutável. Ainda segundo Chiavenato (2014), 

as organizações estão migrando rapidamente da abordagem tradicional para a abordagem 

moderna. 

Nos processos atuais, é comum que os gestores sejam os responsáveis por este mapeamento 

durante o processo de avaliação de desempenho por terem proximidade com o colaborador e 

influenciarem diretamente em suas atividades dentro da empresa. Desta forma ele, gestor, pode 

planejar para que cada um de seus subordinados se especialize de acordo com suas estratégias 

de operação. Contudo, é recomendável que o RH tenha acesso a todas as atividades e estratégias 

utilizadas por estes gestores, pois é o setor responsável por convergir estratégias e ajustar as 

atividades mapeadas para que sigam a diretriz da empresa. Uma forma de controlar o processo 

de mapeamento é sugerir atividades para os gestores, fazendo com que eles apliquem estes 

treinamentos em suas equipes. 
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CAPÍTULO 3 – MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

3.1 Descrição do método 

 

Visto que este trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia do uso de um plano de 

desenvolvimento individual e possíveis impactos nos resultados das avaliações de desempenho, 

temos que a análise é passível de diversas interpretações e resultados, possibilitando a criação 

de diversas hipóteses. Logo, podemos definir que o estudo é de caráter exploratório, que como 

citado por Gil (2010), têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Selltiz et al (1967, p. 63, apud 

GIL, 2010, p. 41), apresenta que este tipo de pesquisa geralmente envolve: 

1) levantamento bibliográfico; 

2) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e 

3) análise de exemplos que ‘estimulem a compreensão’ 

Para dar suporte à pesquisa e aos resultados obtidos, são utilizadas referências 

bibliográficas e pesquisas documentais. De acordo com Silveira e Córdova (2009, p. 37, apud 

FONSECA, 2002, p. 32), “A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, 

artigos científicos, páginas de web sites.”.  Ainda, segundo Silveira e Córdova (2009, p. 37, 

apud FONSECA, 2002, p. 32), “A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material 

já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados em bibliotecas. 

A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento 

analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, 

filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de 

televisão, etc.”. 

 

3.2 Coleta de dados 

 

A mensuração das avaliações de desempenho, que serviram de base para o estudo, 

aconteceu por meio de avaliações de desempenho corporativas anuais que quantificaram as 

opiniões dadas pelos gestores diretos de cada avaliado de acordo com cada empresa. Apesar de 

seguirem a dinâmica básica da avaliação de desempenho, os processos foram desenhados e 

executados pelas próprias organizações, ou seja, por mais que as avaliações possuam aspectos 
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comuns, cada um possui suas próprias definições de escalas, conjunto de competências e etapas 

do processo. Um ponto comum entre elas é que foi considerada a avaliação do Gestor direto 

como nota oficial para análise como evidencia a figura 8, pois normalmente é este o resultado 

que define a média final de desempenho. 

 

 
Figura 8 – Etapas comuns de uma avaliação de desempenho. Em verde, destaca-se a etapa em que foram 

geradas as notas para este estudo. 

 

Para este estudo, os resultados e análises foram extraídos ao final do último processo de 

avaliação de desempenho de cada organização, não havendo qualquer obstrução ou influência 

do pesquisador nas avaliações ou nas atividades de aprendizagem mapeadas. Foi pressuposto 

que os modelos e processos de avaliações de desempenho foram desenvolvidos com o intuito 

de mitigar ou até extinguir as distorções de avaliações, citadas ao longo do estudo e foram 

executados de acordo com o calendário proposto por cada empresa. 

 

3.3 Tratamento dos dados 

 

A base de dados foi obtida pelo pesquisador com o consentimento da empresa 

responsável por configurar os processos de avaliação no sistema utilizado para a realização da 

avaliação de desempenho. A extração foi realizada de forma anônima, não havendo qualquer 

tipo de personificação dos avaliados para garantir a privacidade. Além disso, o pesquisador teve 

o cuidado de descaracterizar os dados, não havendo a necessidade de identificar os avaliados e 

nem as empresas analisadas. 

Foram extraídas as informações do ano, nome da competência, avaliação dada pelo 

gestor para cada competência e as atividades de desenvolvimento cadastradas no plano de 

desenvolvimento individual, que foram mapeadas por competências. 

Autoavaliação
Avaliação do 

Gestor
Calibração Feedback
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 Uma prévia preparação dos dados foi necessária para torná-los padronizados e evitar 

qualquer tipo de distorção no resultado do estudo. Como passo inicial, foi necessário identificar 

as competências que foram mapeadas em todos os anos analisados e filtrar a base para só 

retornar registros onde estas competências estão presentes. Em seguida, foram filtrados os 

usuários que não participaram em pelo menos um dos processos, restando apenas os 

colaboradores que participaram de todos os processos dentro do período estabelecido por 

empresa.  

 Na preparação dos dados do PDI, assim como definido pelo processo de avaliação de 

desempenho, as informações coletadas no ano anterior são contabilizadas no processo seguinte. 

Desta forma, é possível identificar se as metas atribuídas foram eficazes. 

 Após a preparação, foi iniciada a análise das pontuações e do PDI de cada ano. Como 

base de análise, o primeiro ano de avaliação foi usado como pontuação de controle para indicar 

se no ano posterior houve aumento, diminuição, igualdade ou se não houve mapeamento da 

competência. Daí em diante, as próximas avaliações utilizaram as avaliações no ano anterior 

como base para comparação. As seguintes regras foram definidas para esta análise: 

I. Aumento: Caso a pontuação do ano analisado, seja maior do que o ano 

anterior, é retornado o indicador “Maior”; 

II. Diminuição: Caso a pontuação do ano analisado, seja menor do que o ano 

anterior, é retornado o indicador “Menor”; 

III. Igualdade: Caso a pontuação do ano analisado, seja igual à do ano 

anterior, é retornado o indicador “Igual”; 

IV. Não houve mapeamento: Caso não haja registro da pontuação do ano 

analisado ou do ano anterior, é retornado o indicador “Não Mapeado”. Isto 

acontece em casos onde um colaborador foi avaliado por uma competência em 

um ano e no ano seguinte, não foi avaliado por motivos de mudança de cargo, 

função, hierarquia ou mudança de estratégia da companhia, mudando assim o 

conjunto de competências a serem avaliadas. 

Após feita a comparação dos dados, foram apresentados gráficos segmentados pelo ano 

anterior e pelo ano de avaliação, contendo o resultado da análise das competências que tiveram 

um PDI mapeado no ano anterior e competências que não tiveram um PDI mapeado no ano 

anterior. Utilizando estas segmentações, foram criados gráficos de barras empilhadas com as 

classificações “Maior”, “Menor” e “Igual”. 

 Através de uma tabela de comparação, onde estão listados a competência avaliada, o 

percentual obtido na categoria “Maior” do gráfico de barras empilhadas das competências que 
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tiveram o PDI mapeado no ano anterior, o percentual obtido na categoria “Maior” do gráfico 

de barras empilhadas das competências que não tiveram o PDI mapeado no ano anterior e a 

diferença entre estes percentuais. A partir daí, foram construídas tabelas que comparam as 

análises realizadas entre os anos para verificar se há um crescimento nos percentuais obtidos 

nas avaliações das competências. Logo, a partir da diferença da comparação entre as 

competências será possível demonstrar se o PDI está sendo eficaz para a organização.  

Utilizando a segmentação “Não mapeado”, foram construídos gráficos onde é 

apresentado o percentual das competências que não foram mapeadas para serem avaliadas entre 

os anos de comparação. Esta análise demonstra se a organização está dando continuidade as 

suas estratégias de desenvolvimento ao longo dos anos de avaliação. É importante a companhia 

manter um conjunto de competências conciso e padronizado, pois desta forma é possível 

mensurar se suas atividades de desenvolvimento estão sendo efetivas.  

Com a construção das tabelas e gráficos citados acima, foram realizadas análises 

qualitativas evidenciando pontos positivos e negativos de cada ano de comparação. O 

desenvolvimento das padronizações e análises estão disponíveis na plataforma Github 

(Disponível no link: https://github.com/KaioTM/TCC-UFF-SI). 

 

3.4 Decisões para Análise 

 

Como apresentado anteriormente, em relação a um processo de avaliação de 

desempenho, o PDI se propõe a desenvolver os pontos fracos que foram identificados nos 

resultados obtidos pelas avaliações. Logo, como consequência e fator de sucesso para afirmar 

que o PDI influenciou a avaliação de desempenho individual, podemos considerar que o 

mapeamento de um PDI em um ano, irá influenciar positivamente o processo de avaliação de 

desempenho do ano posterior, fazendo com que a nota seja maior entre os anos.  

Para este estudo, foi determinado que além da análise de variação das notas entre os 

anos, outro fator de sucesso seria a quantidade de pontos percentuais de diferença entre as 

competências que obtiveram diferença positiva e negativa. Desta forma, podemos concluir se 

de fato o PDI foi o responsável pelo crescimento da avaliação ou se este aumento se deu por 

conta de outros fatores como por exemplo o aprendizado natural do colaborador na função 

exercida. Considerar este segundo fator é importante pois ao analisar os resultados obtidos 

apenas pelo aumento da nota, poderia indicar uma “falsa eficácia” do PDI, o que causaria 

distorção nas análises qualitativas. 

  

https://github.com/KaioTM/TCC-UFF-SI
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3.5 Tecnologias utilizadas para a análise 

 

3.5.1 SAP SuccessFactors 

 

O SuccessFactors (Figuras 9 e 10) é um sistema baseado na nuvem, de propriedade da 

empresa alemã SAP. Disponibiliza funções de gestão de capital humano (comumente atribuída 

a sigla ERP, do inglês Enterprise Resource Planning). Ele oferece soluções dinâmicas e 

completas para as atividades da área de Recursos Humanos como recrutamento, avaliação de 

desempenho, treinamentos e desenvolvimento de carreira. 

 

 
 

Figura 9 – Página inicial do sistema SAP SuccessFactors 
 

 

Para a mensuração das avaliações de desempenho, por parte das empresas analisadas, foi 

utilizado o módulo PM (em inglês Performance Management). No módulo, são 

disponibilizados fluxos de aprovações, elementos gráficos e escalas que constroem os ciclos de 

avaliação, executados por cada companhia ao longo dos anos como mostrado pela figura 10. 

 

 
 

Figura 10 – Módulo de avaliação de desempenho responsável por gerar as notas de competências 
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Através dos relatórios e consultas disponibilizadas pelo sistema, como exemplificado pela 

figura 11, o pesquisador extraiu as informações que foram utilizadas no estudo para 

comparações e criações de gráficos com os resultados obtidos. 

 

 
 

Figura 11 – Ferramenta de relatórios e consultas disponibilizadas pelo sistema 

 

 

3.5.2 Jupyter Notebook 

 

Segundo Perez e Granger (2015), em tradução livre, o Jupyter Notebook é “uma plataforma 

computacional, interativa e baseada na web que permite usuários criarem narrativas 

computacionais que combina código, equações, textos narrativos, interfaces interativas e outras 

mídias, como exemplificado na figura 12. Esses documentos fornecem um registro completo 

de uma computação que pode ser convertida em vários formatos (HTML, PDF, etc.)”. O Jupyter 

serviu de base para importação, manipulação dos dados e criação dos gráficos de análises. 

 

 
 

Figura 12 – Área de trabalho da plataforma Jupyter Notebook 
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3.5.3 Python 

 

A linguagem foi criada em 1990 por Guido van Russum, no Centrum Wiskunde & 

Informatica, Centro de Matemática e Ciência da Computação (CWI), em Amsterdã, e tinha 

originalmente foco em usuários como físicos e engenheiros. O Python foi concebido a partir de 

outra linguagem existente na época chamada ABC (BORGES, pg 15, 2014). O Python possui 

uma sintaxe clara e concisa, que favorece a legibilidade do código fonte, tornando a linguagem 

mais produtiva. (BORGES, pg 14, 2014). A linguagem foi utilizada como base para utilização 

das bibliotecas que auxiliaram na padronização dos dados. 

 

3.5.4 Pandas 

 

O Pandas é uma biblioteca para a linguagem Python e oferece estruturas e funções que 

facilitam a manipulação dos dados. Por ser dinâmica e leve, é de amplo uso na comunidade 

acadêmica. De acordo com McKinney (2011), em tradução livre, “a biblioteca Pandas, em 

desenvolvimento desde 2008, destina-se a fechar a lacuna na riqueza das ferramentas de análise 

de dados disponíveis entre o Python, sistemas de propósito geral e linguagem de computação 

cientifica e as numerosas plataformas de computação estatística e linguagens de banco de dados 

específicas de domínio.”. Esta biblioteca foi utilizada para tratar e padronizar os dados extraídos 

a fim de realizar análises concisas sobre o ponto central do estudo. 

 

 

3.5.5 Matplotlib 

 

A biblioteca Matplotlib foi criada para a linguagem Python e é utilizada para apresentar 

dados em gráficos de forma fácil e intuitiva. Ela foi utilizada para a criação dos gráficos 

presentes no estudo para representar de forma intuitiva, os resultados obtidos pelas análises. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 

 

 

4.1 Descrição dos resultados obtidos 

 

Para análise, foram utilizadas 2 empresas com processos de avaliação entre os anos de 2014 

e 2018.  

 

4.1.1 Empresa 1 

 

Na base extraída, foram identificados um total de 13103 colaboradores. Após executar a 

padronização citada no desenvolvimento do estudo, foram considerados um total de 782 

colaboradores avaliados ao longo de 4 anos (2015, 2016, 2017 e 2018) e 14 competências que 

estavam presentes ao longo de todas as avaliações abordadas. Como base para análise, foi 

considerado o primeiro ano de avaliação (2015). A partir daí, foram definidos 3 períodos de 

análise para formação dos gráficos, “2015 e 2016”, “2016 e 2017” e “2017 e 2018”. 

 

4.1.1.1  2015 e 2016 

 

O gráfico 1 apresenta a comparação entre as notas das competências que tiveram 

um PDI mapeado no ano de 2015 e que foram avaliadas em 2016. Já o gráfico 2, 

apresenta a comparação entre as notas das competências que não tiveram um PDI 

mapeado no ano de 2015 e que foram avaliadas em 2016.  

 

Gráfico 1 – Gráfico de barras empilhadas que exibe a distribuição dos resultados das 

competências que tiveram o PDI mapeado entre 2015 e 2016 
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Gráfico 2 – Gráfico de barras empilhadas que exibe a distribuição dos resultados das 

competências que não tiveram o PDI mapeado entre 2015 e 2016 
 

Calculando a diferença entre o percentual obtido pelas competências que tiveram o PDI 

mapeado e as competências que não tiveram o PDI mapeado na categoria “Maior”, observa-se 

que todas tem valores positivos como mostra a tabela 1. Isso demonstra que todos os cenários 

onde a competência teve um PDI mapeado, houve um aumento nas avaliações geradas.  

 

Competência 
Competências que tiveram 

o PDI mapeado (%) 

Competências que não 

tiveram o PDI mapeado (%) 
Diferença (p.p.) 

Atuação integrada e estratégica 17,10 15,10 + 2,00 

Autodesenvolvimento 34,50 30,20 + 4,30 

Comunicação 22,50 21,40 + 1,10 

Conhecimento de Mercado 33,30 14,70 + 18,60 

Domínio técnico 31,20 24,90 + 6,30 

Excelência Operacional 23,00 21,10 + 1,90 

Foco em resultado 34,20 22,70 + 11,50 

Foco no associado 34,60 22,20 + 12,40 

Gestão e desenvolvimento de Pessoas 26,60 19,10 + 7,50 

Identidade Institucional 19,00 18,50 + 0,50 

Melhoria contínua 29,70 26,30 + 3,40 
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Promoção da Mudança 56,20 27,50 + 28,70 

Tomada de decisão 47,80 14,50 + 33,30 

Trabalho em equipe 28,70 24,90 + 3,80 

Média 31,31 21,65 + 9,66 

 

Tabela 1 – Percentuais das competências com o PDI mapeado, percentuais das competências sem 

o PDI mapeado e a diferença de percentuais entre os dois fatores. 

 

Como observação positiva, podemos destacar as competências “Conhecimento de 

Mercado”, “Promoção da mudança” e “Tomada de Decisão”, pois elas apresentaram uma 

grande melhora com relação ao ano anterior de avaliação. Isso mostra que o mapeamento e as 

execuções das atividades relacionadas ao PDI pela organização, foram efetivas e apresentaram 

resultados satisfatórios. Esta mudança, provavelmente ocorreu, pois, as atividades mapeadas 

durante o processo, foram efetivamente executadas através de ações e treinamentos conduzidos 

ou impulsionados pela própria organização. Como falado anteriormente, é importante que toda 

avaliação de desempenho seja utilizada para gerar mudanças de estratégias, desenvolvimento 

de seus colaboradores alinhado à sua estratégia de operação e embasar decisões com base em 

seus resultados. A competência “Tomada de Decisão” se destacou por ter um percentual maior 

que 50% quando o PDI foi mapeado. Isso demonstra que o desenvolvimento da competência 

na organização teve um alto índice de eficiência. 

Com relação ao mapeamento das competências, a companhia manteve a maioria dos 

conjuntos de competências a serem avaliadas para os colaboradores como demonstrado no 

gráfico 3. Tendo um alto índice de competências mapeadas entre os anos, é possível avaliar se 

as competências estão sofrendo mudanças positivas ou negativas. 

 

 

 

Gráfico 3 – Percentual de competências mapeadas e não mapeadas na análise “2015 e 2016” 
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Como observação negativa, podemos evidenciar as competências “Identidade 

Institucional”, “Comunicação” e “Excelência Operacional”. Apesar de terem atividades de 

desenvolvimento mapeadas para as competências, os resultados obtidos não demonstraram uma 

melhora significativa nas avaliações. Provavelmente, a melhora identificada na avaliação tenha 

ocorrido através do desenvolvimento natural do colaborador, sendo ele proveniente do dia a dia 

do cargo exercido ou das experiências adquiridas ao longo da operação. Desta forma, o PDI 

não teve incidência direta no aumento da nota. 

 

4.1.1.2  2016 e 2017 

 

O gráfico 4 apresenta a comparação entre as notas das competências que tiveram um 

PDI mapeado no ano de 2016 e que foram avaliadas em 2017. Já o gráfico 5, apresenta a 

comparação entre as notas das competências que não tiveram um PDI mapeado no ano de 2016 

e que foram avaliadas em 2017. 

   

Gráfico 4 – Gráfico de barras empilhadas que exibe a distribuição dos resultados das 

competências que tiveram o PDI mapeado entre 2016 e 2017 
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Gráfico 5 – Gráfico de barras empilhadas que exibe a distribuição dos resultados das 

competências que não tiveram o PDI mapeado entre 2016 e 2017 

 

Calculando a diferença entre o percentual obtido pelas competências que tiveram o PDI 

mapeado e as competências que não tiveram o PDI mapeado, observamos que todas tem valores 

positivos como mostra a tabela 2. Isso demonstra que assim como a avaliação 2015 x 2016, 

todos os cenários onde a competência teve um PDI mapeado, houve um aumento nas avaliações 

geradas.  

 

Competência 
Competências que tiveram 

o PDI mapeado (%) 

Competências que não 

tiveram o PDI mapeado (%) 
Diferença (p.p.) 

Atuação integrada e estratégica 46,20 14,10 + 32,10 

Autodesenvolvimento 39,70 31,60 + 8,10 

Comunicação 42,20 24,80 + 17,40 

Conhecimento de Mercado 28,60 22,20 + 6,40 

Domínio técnico 33,30 28,70 + 4,60 

Excelência Operacional 28,60 21,70 + 6,90 

Foco em resultado 33,50 24,80 + 8,70 

Foco no associado 30,60 27,00 + 3,60 

Gestão e desenvolvimento de Pessoas 57,10 39,20 + 17,90 
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Identidade Institucional 26,50 20,10 + 6,40 

Melhoria contínua 33,30 25,70 + 7,60 

Promoção da Mudança 44,40 11,40 + 33,00 

Tomada de decisão 54,50 18,60 + 35,90 

Trabalho em equipe 34,90 22,60 + 12,30 

Média 38,10 23,75 + 14,35 

 

Tabela 2 – Percentuais das competências com o PDI mapeado, percentuais das competências sem 

o PDI mapeado e a diferença de percentuais entre os dois fatores. 

 

Como observação positiva, podemos destacar as competências “Promoção da 

Mudança”, “Tomada de decisão”, “Atuação integrada e estratégica” e “Gestão e 

desenvolvimento de Pessoas”. Estas competências apresentaram um alto índice de melhora nas 

avaliações recebidas. As competências “Gestão e desenvolvimento de Pessoas” e “Tomada de 

decisão” tiveram um percentual maior que 50% nas avaliações que obtiveram um aumento com 

o PDI mapeado. Isto demonstra uma alta eficiência nas atividades desenvolvidas pela empresa 

entre os anos de 2016 e 2017. Outro fator importante é que as competências “Promoção da 

Mudança” e “Tomada de decisão” mantiveram o alto índice de avaliações classificadas como 

“Maior”, comparado ao cenário anterior (2015 x 2016).  

As competências “Gestão e desenvolvimento de pessoas” e “Atuação integrada e 

estratégica” tiveram um grande salto no percentual entre as análises “2015 x 2016” e “2016 x 

2017”, como mostra a tabela 2. É provável que a empresa tenha adotado uma postura de 

desenvolvimento destas competências, tendo em vista sua estratégia de operação.  

As competências destacadas negativamente na análise “2015 x 2016” (“Identidade 

Institucional”, “Comunicação” e “Excelência Operacional”), tiveram um aumento no 

percentual das competências com o PDI mapeado, como exibe a tabela 3. 

 

Competência que tiveram o PDI 

mapeado 
2015 x 2016 (%) 2016 x 2017 (%) Diferença (p.p.) Aumento/Redução 

Atuação integrada e estratégica 17,1 46,2 29,1 Aumento 

Autodesenvolvimento 34,5 39,7 5,2 Aumento 

Comunicação 22,5 42,2 19,7 Aumento 

Conhecimento de Mercado 33,3 28,6 -4,7 Redução 
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Domínio técnico 31,2 33,3 2,1 Aumento 

Excelência Operacional 23 28,6 5,6 Aumento 

Foco em resultado 34,2 33,5 -0,7 Redução 

Foco no associado 34,6 30,6 -4 Redução 

Gestão e desenvolvimento de Pessoas 26,6 57,1 30,5 Aumento 

Identidade Institucional 19 26,5 7,5 Aumento 

Melhoria contínua 29,7 33,3 3,6 Aumento 

Promoção da Mudança 56,2 44,4 -11,8 Redução 

Tomada de decisão 47,8 54,5 6,7 Aumento 

Trabalho em equipe 28,7 34,9 6,2 Aumento 

 

Tabela 3 – Percentuais das competências com o PDI mapeado, entre as análises “2015 x 2016” e 

“2016 x 2017” 

 

Com relação ao mapeamento das competências, a análise entre os anos 2016 e 2017 

apresentou um alto percentual de competências mapeadas entre os anos de avaliação como 

apresentado no gráfico 6. Este resultado, novamente, demonstra que a empresa apresenta um 

padrão nos conjuntos de competências mapeadas.  

 

 

Gráfico 6 – Percentual de competências mapeadas e não mapeadas na análise “2016 e 2017” 

 

Como observação negativa, podemos evidenciar que as competências “Foco no 

associado”, “Conhecimento de mercado”, “Foco em resultado” e “Promoção da Mudança”. 

Apesar de terem uma diferença positiva entre competências com e sem PDI mapeado, como 
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mostra a tabela 2, apresentam uma redução no percentual das competências com o PDI mapeado 

entre os anos “2015 e 2016” e “2016 e 2017” (tabela 3). 

 

4.1.1.3  2017 e 2018 

 

O gráfico 7 apresenta a comparação entre as notas das competências que tiveram um 

PDI mapeado no ano de 2017 e que foram avaliadas em 2018. Já o gráfico 8, apresenta a 

comparação entre as notas das competências que não tiveram um PDI mapeado no ano de 2017 

e que foram avaliadas em 2018.  

   

 
Gráfico 7 – Gráfico de barras empilhadas que exibe a distribuição dos resultados das 

competências que tiveram o PDI mapeado entre 2017 e 2018 
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Gráfico 8 – Gráfico de barras empilhadas que exibe a distribuição dos resultados das 

competências que não tiveram o PDI mapeado entre 2017 e 2018 

 

Calculando a diferença entre o percentual obtido pelas competências que tiveram o PDI 

mapeado e as competências que não tiveram o PDI mapeado, observamos que, diferente das 

análises dos anos anteriores, houve diferenças muito baixas ou até negativas entre uma análise 

e outra como mostra a tabela 4. Isso demonstra que as atividades desenvolvidas pela 

organização não surtiram efeito ou não foram desenvolvidas corretamente. Provavelmente não 

houve investimento suficiente em treinamentos e desenvolvimento de pessoal por parte da 

empresa analisada ou a estratégia adotada não foi corretamente executada. 

 

Competência 
Competências que tiveram 

o PDI mapeado (%) 

Competências que não 

tiveram o PDI mapeado (%) 
Diferença (p.p.) 

Atuação integrada e estratégica 28,6 23,1 5,5 

Autodesenvolvimento 29 28 1 

Comunicação 24,4 22,4 2 

Conhecimento de Mercado 11,1 14 -2,9 

Domínio técnico 31,4 26,4 5 

Excelência Operacional 24,7 27,6 -2,9 

Foco em resultado 28 34,5 -6,5 

Foco no associado 30,5 26 4,5 

Gestão e desenvolvimento de Pessoas 23,8 30,6 -6,8 
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Identidade Institucional 19 22,2 -3,2 

Melhoria contínua 28,3 26,3 2 

Promoção da Mudança 20 8,7 11,3 

Tomada de decisão 0 15,9 -15,9 

Trabalho em equipe 22,2 22,2 0 

Média 22,93 23,42 -0,49 

 
Tabela 4 – Percentuais das competências com o PDI mapeado, percentuais das competências sem 

o PDI mapeado e a diferença de percentuais entre os dois fatores. 

 

Como observação positiva, podemos destacar as competências “Promoção da 

Mudança”, “Atuação integrada e estratégica” e “Domínio técnico”. Estas competências 

apresentaram os maiores índices de melhora nas avaliações recebidas. A competência 

“Promoção da Mudança” apresentou pontos positivos ao longo de toda a avaliação. Já as 

competências “Atuação integrada de estratégica” e “Domínio técnico”, apesar de obterem um 

percentual baixo de diferença entre os anos, não obtiveram resultados negativos como outras 

competências analisadas. 

Na questão do mapeamento de competências, ainda que apresentando um alto 

percentual de competências mapeadas entre os anos de avaliação como demonstrado pelo 

gráfico 9, o percentual de competências que não foram mapeadas cresceu significativamente se 

comparado aos outros anos analisados. Isso demonstra que algumas estratégias dentro da 

companhia possam ter afetado este percentual. Contudo, pelo alto percentual de mapeamento 

das competências que foi de 86,7% entre os anos, ainda é possível determinar se houve 

mudanças positivas ou negativas nas avaliações de forma precisa. 

 

 
 

Gráfico 9 – Percentual de competências mapeadas e não mapeadas na análise “2017 e 2018” 
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Como análise negativa, podemos evidenciar que as competências “Tomada de Decisão”, 

“Gestão e desenvolvimento de Pessoas” e “Foco em resultado” obtiveram diferenças negativas 

entre os anos 2017 e 2018. Isto causa um efeito contrário no significado de mapear um PDI 

para melhorar as avaliações de desempenho e desenvolver as atividades da organização.  

Outro ponto negativo é o percentual atingido pelas competências que tiveram o PDI 

mapeado não chegar próximo de 50%, como nas análises dos anos anteriores. Demonstra que 

as atividades de desenvolvimento não conseguiram realizar seu papel de melhorar as avaliações 

e contemplou uma pequena parte das competências analisadas. 

Fazendo uma comparação das competências que tiveram o PDI mapeados entre análises 

de “2016 x 2017” e “2017 x 2018”, percebe-se que todas tiveram uma redução na diferença, 

como demonstra a tabela 5. 

 

Competência que tiveram o PDI mapeado 2016 x 2017(%) 2017 x 2018 (%) Diferença (p.p.) Aumento/Redução 

Atuação integrada e estratégica 46,2 28,6 -17,6 Redução 

Autodesenvolvimento 39,7 29 -10,7 Redução 

Comunicação 42,2 24,4 -17,8 Redução 

Conhecimento de Mercado 28,6 11,1 -17,5 Redução 

Domínio técnico 33,3 31,4 -1,9 Redução 

Excelência Operacional 28,6 24,7 -3,9 Redução 

Foco em resultado 33,5 28 -5,5 Redução 

Foco no associado 30,6 30,5 -0,1 Redução 

Gestão e desenvolvimento de Pessoas 57,1 23,8 -33,3 Redução 

Identidade Institucional 26,5 19 -7,5 Redução 

Melhoria contínua 33,3 28,3 -5 Redução 

Promoção da Mudança 44,4 20 -24,4 Redução 

Tomada de decisão 54,5 0 -54,5 Redução 

Trabalho em equipe 34,9 22,2 -12,7 Redução 

 
Tabela 5 – Percentuais das competências com o PDI mapeado, entre as análises “2016 x 2017” e “2017 x 

2018” 
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4.1.2 Empresa 2 

 

Foram identificados um total de 2882 colaboradores avaliados. Executando a padronização, 

foram considerados um total de 386 colaboradores avaliados ao longo de 4 anos (2014, 2015, 

2016 e 2017) e 5 competências que estiveram presentes ao longo de todas as avaliações. Como 

base para análise, foi considerado o primeiro ano de avaliação (2014). A partir daí, foram 

definidos 3 períodos de análise para formação dos gráficos, “2014 e 2015”, “2015 e 2016” e 

“2016 e 2017”. 

 

 

4.1.2.1  2014 e 2015 

 

O gráfico 10 apresenta a comparação entre as notas das competências que tiveram um 

PDI mapeado no ano de 2014 e que foram avaliadas em 2015. Já o gráfico 11, apresenta a 

comparação entre as notas das competências que não tiveram um PDI mapeado no ano de 2014 

e que foram avaliadas em 2015. 

 

 

  

 

Gráfico 10 – Gráfico de barras empilhadas que exibe a distribuição dos resultados das 

competências que tiveram o PDI mapeado entre 2014 e 2015 
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Gráfico 11 – Gráfico de barras empilhadas que exibe a distribuição dos resultados das 

competências que não tiveram o PDI mapeado entre 2014 e 2015 

 

Calculando a diferença entre o percentual obtido pelas competências que tiveram o PDI 

mapeado e as competências que não tiveram o PDI mapeado na categoria “Maior”, observamos 

que apenas a competência “Influência” possui a diferença negativa. Todas as outras 

competências têm valores positivos como mostra a tabela 6. Isso demonstra que apenas a 

competência citada, não teve uma eficiência na melhoria das notas com o PDI mapeado. 

 

Competência 
Competências que tiveram 

o PDI mapeado (%) 

Competências que não 

tiveram o PDI mapeado (%) 
Diferença (p.p.) 

Compromisso com o 

Desenvolvimento 
36,6 26,3 10,3 

Foco 37,7 28,3 9,4 

Influência 30 31,4 -1,4 

Juntos Somos Mais Fortes 37,5 31,4 6,1 

Liderança 37 26,4 10,6 

Média 35,76 28,76 7 

 

Tabela 6 – Percentuais das competências com o PDI mapeado, percentuais das competências sem o 

PDI mapeado e a diferença de percentuais entre os dois fatores. 

 

Positivamente, podemos destacar as competências “Compromisso com o 

Desenvolvimento”, “Foco” e “Liderança”, pois elas apresentaram as maiores diferenças entre 

ter ou não o PDI mapeado.  
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A empresa apresentou um alto percentual de competências mapeadas entre os anos de 

2014 e 2015 como representa o gráfico 12. Isso demonstra que o mapeamento dos conjuntos de 

competências entre os colaboradores foi consistente entre as avaliações e as estratégias da 

companhia não foram totalmente modificadas. Desta forma, a análise das avaliações entre os 

anos se torna mais assertiva. 

 

 

 

Gráfico 12 – Percentual de competências mapeadas e não mapeadas na análise “2014 e 2015” 

 

Negativamente, podemos destacar o baixo percentual de notas categorizadas como 

“Maior” entre os anos avaliados. Isto demonstra que nem o PDI mapeado e nem as estratégias 

promovidas pela empresa foram efetivas, fazendo com que a maioria das avaliações fossem 

iguais de um ano para o outro. 

 

4.1.2.2  2015 e 2016 

 

O gráfico 13 apresenta a comparação entre as notas das competências que tiveram um 

PDI mapeado no ano de 2015 e que foram avaliadas em 2016. Já o gráfico 14, apresenta a 

comparação entre as notas das competências que não tiveram um PDI mapeado no ano de 2015 

e que foram avaliadas em 2016. 
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Gráfico 13 – Gráfico de barras empilhadas que exibe a distribuição dos resultados das 

competências que tiveram o PDI mapeado entre 2015 e 2016 

 

 

 

Gráfico 14 – Gráfico de barras empilhadas que exibe a distribuição dos resultados das 

competências que não tiveram o PDI mapeado entre 2015 e 2016 

 



52 
 

Calculando a diferença entre o percentual obtido pelas competências que tiveram o PDI 

mapeado e as competências que não tiveram o PDI mapeado na categoria “Maior”, observamos 

que todas as competências têm valores positivos como mostra a tabela 7. 

 

Competência 
Competências que tiveram 

o PDI mapeado (%) 

Competências que não 

tiveram o PDI mapeado (%) 
Diferença (p.p.) 

Compromisso com o 

Desenvolvimento 
23,4 19,2 4,2 

Foco 41,2 23,8 17,4 

Influência 32 23,9 8,1 

Juntos Somos Mais 

Fortes 
40 20,4 19,6 

Liderança 33,3 28,2 5,1 

Média 33,98 23,1 10,88 

 

Tabela 7 – Percentuais das competências com o PDI mapeado, percentuais das competências sem 

o PDI mapeado e a diferença de percentuais entre os dois fatores. 

 

Como fator positivo, podemos destacar as competências “Foco” e “Juntos somos mais 

fortes”, pois elas apresentaram as maiores diferenças entre ter ou não o PDI mapeado. A 

competência “Foco” novamente é um destaque positivo e não obteve notas categorizadas como 

“Menor” entre 2015 e 2016. Isto demonstra uma consistência no seu desenvolvimento, alinhado 

as estratégias da companhia.  

Comparando os percentuais obtidos das competências que tiveram o PDI mapeado entre 

os períodos analisados (“2014 x 2015” e “2015 x 2016”), 2 competências apresentaram redução 

e 3 apresentaram um aumento como demonstrado na tabela 8. 

 

Competência que tiveram o PDI 

mapeado 
2014 x 2015 (%) 2015 x 2016(%) Diferença (p.p.) Aumento/Redução 

Compromisso com o 

Desenvolvimento 
36,6 23,4 -13,2 Redução 

Foco 37,7 41,2 3,5 Aumento 

Influência 30 32 2 Aumento 

Juntos Somos Mais Fortes 37,5 40 2,5 Aumento 

Liderança 37 33,3 -3,7 Redução 

 

Tabela 8 – Percentuais das competências com o PDI mapeado avaliadas como “Maior”, entre as análises 

“2014 x 2015” e “2015 x 2016” 

 

A empresa manteve o alto percentual de competências mapeadas entre os anos de 2015 

e 2016 como representa o gráfico 15. Isso, novamente, demonstra que o mapeamento dos 
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conjuntos de competências entre os colaboradores foi consistente entre as avaliações e as 

estratégias da companhia não foram totalmente modificadas. Desta forma, a análise das 

avaliações entre os anos se torna mais assertiva. 

 

 

Gráfico 15 – Percentual de competências mapeadas e não mapeadas na análise “2015 e 2016” 

 

Negativamente, devemos destacar a baixa diferença nas competências “Compromisso 

com o Desenvolvimento” e “Liderança” como mostrado na tabela 8. Isso demonstra que 

provavelmente o PDI não teve influência direta no resultado positivo das avaliações. Esta 

melhoria pode ter ocorrido pelo processo natural de aprendizado do colaborador na função 

exercida ao longo do tempo de operação. 

Outro ponto negativo é a competência “Compromisso com o Desenvolvimento” 

apresentar uma redução na porcentagem de notas categorizadas como “Maior” como 

demonstrado pela tabela. 

 

4.1.2.3  2016 e 2017 

 

O gráfico 16 apresenta a comparação entre as notas das competências que tiveram um 

PDI mapeado no ano de 2016 e que foram avaliadas em 2017. Já o gráfico 17, apresenta a 

comparação entre as notas das competências que não tiveram um PDI mapeado no ano de 2016 

e que foram avaliadas em 2017. 
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Gráfico 16 – Gráfico de barras empilhadas que exibe a distribuição dos resultados das 

competências que tiveram o PDI mapeado entre 2016 e 2017 

 

 

 
 

Gráfico 17– Gráfico de barras empilhadas que exibe a distribuição dos resultados das 

competências que não tiveram o PDI mapeado entre 2016 e 2017 

 

Calculando a diferença entre o percentual obtido pelas competências que tiveram o PDI 

mapeado e as competências que não tiveram o PDI mapeado na categoria “Maior”, observamos 

que a maioria das competências têm valores negativos, exceto para a competência “Juntos 
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Somos Mais Fortes”, que houve uma diferença significativamente positiva, como mostra a 

tabela 9. 

 

Competência 
Competências que tiveram o 

PDI mapeado (%) 

Competências que não tiveram 

o PDI mapeado (%) 
Diferença (p.p.) 

Compromisso com o 

Desenvolvimento 
15 16 -1 

Foco 9,5 19 -9,5 

Influência 26,1 17,4 8,7 

Juntos Somos Mais Fortes 72,7 21,4 51,3 

Liderança 21,4 23,1 -1,7 

Média 28,94 19,38 9,56 

 

Tabela 9 – Percentuais das competências com o PDI mapeado, percentuais das competências sem o PDI 

mapeado e a diferença de percentuais entre os dois fatores. 

 

 Como citado, a competência “Juntos Somos Mais Fortes”, apresentou uma grande 

diferença entre o mapeamento e o não mapeamento de PDI, mostrando que foi extremamente 

eficiente. A competência apresentou mais de 70% de melhora nas notas obtidas e ainda 

apresentou aumento no percentual obtido se comparado ao período de avaliação anterior (2015 

x 2016), como demonstrado na tabela 9. 

Apesar de manter o alto percentual de competências mapeadas entre os anos, a empresa 

apresentou um crescimento significativo nas competências não mapeadas entre os anos de 2016 

e 2017, como representa o gráfico 18. A análise continua assertiva pois ainda há um alto 

percentual de competências mapeadas (92,4%), contudo o alto crescimento do percentual de 

competências não mapeadas (7,6%), demonstra que houve mudanças de cargos e estratégias de 

desenvolvimento da empresa entre os anos de 2016 e 2017. 

 

 

Gráfico 18 – Percentual de competências mapeadas e não mapeadas na análise “2016 e 2017” 
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 Negativamente, pode-se destacar a maioria das competências houve uma redução no 

percentual de notas avaliadas como sendo maior entre os anos de avaliação para as 

competências que tiveram o PDI mapeado como demonstra a tabela 10. Isso demonstra que as 

atividades desempenhadas pela companhia para desenvolver os colaboradores não foi efetiva. 

Provavelmente, essa redução se deve a uma redução de orçamento para treinamento e 

desenvolvimento ou a companhia não executou corretamente os treinamentos mapeados. 

 

Competência que tiveram o PDI mapeado 2015 x 2016 (%) 2016 x 2017 (%) Diferença (p.p.) Aumento/Redução 

Compromisso com o Desenvolvimento 23,4 15 -8,4 Redução 

Foco 41,2 9,5 -31,7 Redução 

Influência 32 26,1 -5,9 Redução 

Juntos Somos Mais Fortes 40 72,7 32,7 Aumento 

Liderança 33,3 21,4 -11,9 Redução 

 

Tabela 10 – Percentuais das competências com o PDI mapeado avaliadas como “Maior”, entre as análises 

“2015 x 2016” e “2016 x 2017” 
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CAPÍTULO 5 – TRABALHOS RELACIONADOS 

 

 

5.1 A gestão de pessoas para o profissional do conhecimento 

 

Este estudo, desenvolvido por Balceiro e Ávila (2003) procura relacionar competências 

individuais e organizacionais. Além disso, apresenta fatores de alinham a Gestão de pessoas às 

estratégias da organização como mostrado na figura 13, evidenciando a importância de um 

profissional do conhecimento que como descrito por Sveiby (1998, apud BALCEIRO e 

ÁVILA, 2003) define este profissional como alguém que é altamente qualificado e com alto 

nível de escolaridade. Segundo o autor, o trabalho deste profissional consiste, em grande parte, 

“em converter informação em conhecimento”, usando para tal, na maioria das vezes, as suas 

próprias competências, recorrendo esporadicamente aos fornecedores de informações ou de 

conhecimento especializado. 

 

 

 

Figura 13 - Mudança do modelo de gestão de pessoas para gestão por competências. Fonte: 

Fleury, A. & Fleury, M. T. L. “Estratégias empresariais e formação de 

competências – um quebra-cabeças caleidoscópico da indústria brasileira”. Rio 

de Janeiro: Ed. Atlas, 2001. 

 

 Além de servir como referência, o estudo levanta questões importantes sobre as 

competências e sua relação com a gestão de pessoas, que são elementos centrais da minha 

pesquisa. Desta forma, pode-se compreender a importância de se considerar a criação de 

processos de avaliação de desempenho bem formulados e executados e quais são os benefícios 

encontrados aos se gerenciar as competências de seus funcionários. 
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5.2 Processo de desenvolvimento de indicadores de desempenho 

 

A pesquisa desenvolvida por Santos (2019) para a conclusão da graduação do Bacharelado 

em Engenharia de Produção na UFF apresenta metodologias de indicadores de desempenho 

como PDC, BSC e Benchmarking que visam monitorar e avaliar se os resultados de seus 

processos estão de acordo com o planejado. Estes modelos podem ser aplicados para avaliar a 

eficiência na construção de uma avaliação de desempenho corporativa ou então utilizar os 

resultados obtidos ao final de um ciclo de avaliação de desempenho para embasar a análise de 

outros processos de RH como planejamento sucessório, bonificação e méritos e recrutamento e 

seleção. 

 

5.3 Gestão de desempenho por competências: integrando a gestão por competências, o 

balanced scorecard e a avaliação 360 graus 

 

O artigo desenvolvido para a revista de administração pública da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) em novembro de 2007, relaciona a avaliação de competências com o Balanced Scorecard 

(BSC) e apresenta em um estudo de caso sobre o Banco do Brasil a partir de pesquisas aplicadas 

nas unidades da empresa. Esta pesquisa procurou avaliar quais elementos foram positivos ao se 

implantar uma avaliação de desempenho no contexto do negócio da empresa, como 

demonstrado na figura 13. Como resultado, os participantes consideraram a avaliação benéfica 

para os processos da empresa. 

 

 

Figura 14 – Tabela que apresenta os itens do questionário desenvolvido no artigo 
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Fazendo a relação entre os textos, podemos observar que ambos tratam sobre uma parte do 

processo da avaliação de desempenho. No caso do exemplo do Banco do Brasil, está sendo 

analisada a própria avaliação de desempenho e quais ganhos foram percebidos pelos 

participantes. Já a efetividade do PDI busca avaliar os resultados obtidos com a aplicação das 

avaliações e consequentemente a realização de treinamentos. Ao analisar os dois textos, é 

possível identificar que ambos são complementares ao se avaliar a qualidade da execução de 

um processo de avaliação de desempenho corporativo. 

 

 

  



60 
 

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 

 

 

6.1 Contribuições 

 

A principal contribuição a ser destacada, é o desenvolvimento de um procedimento de 

análise dos resultados sobre um histórico de avaliações de desempenho. Isto possibilita que 

companhias avaliem se suas atividades de treinamento estão sendo eficazes e se suas 

competências estão sendo consistentemente mapeadas e desenvolvidas, garantindo uma sólida 

análise com base nos indícios de melhora ou piora nos resultados das avaliações e se o PDI foi 

mapeado de acordo com as necessidades da empresa. Ao gerar uma análise consistente, será 

possível determinar se os investimentos realizados pela companhia foram efetivos ou não. Além 

disso, será possível mensurar se a empresa segue uma constância no treinamento e 

desenvolvimento da força de trabalho. Este procedimento indica um primeiro passo para a 

construção de um método de análise. 

Outra contribuição que o estudo proporciona, é apresentar através de avaliações 

qualitativas, realizadas pelo pesquisador, análises dos resultados obtidos em avaliações de 

desempenho ao longo dos períodos de avaliação e se o PDI mapeado foi eficiente para as 

avaliações individuais dos colaboradores. Esta contribuição tem por objetivo servir de insumo 

para gestores e setores de Recursos Humanos criarem estratégias de desenvolvimento 

corporativo que estejam alinhadas às suas estratégias e repensar se suas avaliações estão 

refletindo o atual cenário encontrado na organização. Além disso, permite verificar se as 

atividades de desenvolvimento foram consistentemente mapeadas para as competências com 

piores resultados, exatamente para satisfazer ao que o PDI se propõe ao ser construído. 

 

6.2 Limitações e ameaças a validade 

 

Como o pesquisador não participou diretamente da condução das avaliações de 

desempenho e das atividades de desenvolvimento relacionadas ao PDI que foram utilizados 

como objeto de estudo, não é possível afirmar com exatidão quais estratégias e treinamentos 

foram executados pelas empresas para que houvesse um impacto significativo nas avaliações.  

As conclusões e análises foram baseadas em dados obtidos em um sistema onde pessoas foram 

responsáveis por inserir as informações, logo entende-se que estes dados refletiram os cenários 

de cada empresa. Como melhoria, é sugerido que haja uma análise profunda das ações 

realizadas por cada uma das companhias com o intuito de identificar as reais causas de cada 

uma das variações encontradas a partir do procedimento proposto. 
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6.3 Trabalhos futuros 

 

 Para este estudo, é possível identificar três ideias futuras para o desenvolvimento de 

novos trabalhos: o aprofundamento em formato de estudo de caso para entender quais 

treinamentos e estratégias de desenvolvimento teriam impacto direto sobre as avaliações, 

pesquisa de possíveis tecnologias e sistemas que facilitariam o processo de avaliação de 

desenvolvimento individual e o desenvolvimento de um método formal de avaliação da eficácia 

do PDI. 

Na primeira ideia, além da análise dos dados, o novo estudo iria identificar que tipo de 

atividades trariam benefícios para o desenvolvimento dos colaboradores, direcionando as 

empresas. Já na segunda ideia, o pesquisador poderia identificar possíveis tecnologias e 

sistemas que iriam incrementar a experiência do colaborador ao participar de uma avaliação de 

desempenho. Ao identificar e aplicar estas melhorias, o resultado poderia apresentar os ganhos 

obtidos nos processos implementados. 

A terceira ideia é expandir o processo criado para avaliar a eficácia do PDI nas 

avaliações e criar um método formal de análise. Desta forma, será possível criar estudos 

acadêmicos de mestrado e/ou doutorado que iriam complementar os resultados obtidos e se 

aprofundariam em outras questões que não foram abordadas neste estudo. 
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