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RESUMO 

 

 

 

 

O presente estudo foi realizado na Divisão Profissional de uma empresa do segmento de 

cosméticos, localizada no estado do Rio de Janeiro, onde foram analisados os seus 

indicadores-chave de desempenho, objetivando verificar-se a percepção dos seus gestores em 

relação ao modelo de avaliação por desempenho em vendas adotado pela organização. O tipo 

de pesquisa foi descritivo, sendo aplicado um questionário buscando-se confirmar a eficácia 

do monitoramento destes índices para o desenvolvimento comercial da organização. A técnica 

de pesquisa foi o estudo de caso e os dados levantados se referem à empresa supracitada. Os 

resultados indicaram que, após a implantação do Modelo de Avaliação de Desempenho em 

Vendas a partir de abril de 2013, o setor da empresa objeto do estudo, identificando lacunas 

de capacitação a partir da análise dos dados monitorados, iniciou um processo de 

desenvolvimento personalizado dos seus colaboradores. A Divisão passou a contratar, de 

modo mais apurado, profissionais de vendas mais competentes. Este processo auxiliou 

significativamente a organização no alcance de seus objetivos comerciais e estratégicos. 

  

Palavras-chave: Gestão por Competências. Avaliação de Índices de Desempenho. Gestão 

Comercial.  

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

This study was conducted in the Professional Division of a company in the cosmetics sector, 

in the state of Rio de Janeiro, where their key performance indicators were analyzed in order 

to verify the perception of its managers in relation to the valuation model by sales 

performance adopted by the organization. The type of research was descriptive, with a 

questionnaire seeking to confirm the effectiveness of monitoring these indices for the 

company commercial development. The research technique was the case study and the data 

collected refer to the aforementioned organization. The results indicated that, after the 

implementation of Performance Evaluation Model for Sales from April 2013, the sector of the 

study subject company, identifying skills gaps from the analysis of monitored data, started a 

custom development process of its employees. The Division began hiring of more accurate 

way more competent sales professionals. This has significantly helped the organization in 

achieving their business and strategic objectives. 
 

Keywords: Competences Management. Key Performance Evaluation. Commercial 

Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este primeiro capítulo descreve a situação problema e os objetivos da pesquisa, 

delimitando a sua atuação.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Segundo Chiavenato (2003), a Avaliação de Desempenho é uma contínua 

observação de um colaborador na atuação de seu cargo e de seu potencial de 

desenvolvimento. Por meio deste sistema, podem ser analisadas e mensuradas competências 

tais como: visão estratégica, planejamento, organização, liderança, iniciativa, inovação, 

orientação a resultados, autodesenvolvimento, administração de conflitos, adaptação a 

mudanças e trabalho em equipe.  

Rocha (2012) alega que muito se tem falado sobre a aplicação das avaliações de 

desempenho dentro das organizações, com o objetivo de maximizar as competências de seus 

colaboradores e medir a sua efetiva contribuição para os resultados da instituição. Uma vez 

que as formas mais tradicionais de vantagem competitiva não são consideradas suficientes 

para manter o crescimento das corporações, os indivíduos e, respectivamente suas 

competências, passam a ser um fator relevante para a diferenciação da estratégia empresarial. 

Sendo assim, o autor conclui que as empresas necessitam cada vez mais de 

indivíduos talentosos e com um grau elevado referente às suas competências. Não obstante, 

por vezes as avaliações de competências estão fortemente ligadas somente às metas e aos 

resultados que a instituição atinge ou deixa de atingir, sendo estes os fatores determinantes 

para mensurar se o colaborador de fato merece, ou não, uma boa avaliação. Vale citar que 

muitos destes resultados estão diretamente ligados às questões motivacionais, de liderança e 

ao próprio ambiente de trabalho. 

Madureira & Rodrigues (2007) alegam que desde os primórdios da Gestão de 

Recursos Humanos que a avaliação de desempenho se apresenta como um relevante 

instrumento de diagnóstico individual e organizacional, auxiliando as organizações na 

execução de políticas de pessoal integradas e harmoniosas. 

Por outro lado, os autores relatam que a avaliação de desempenho sempre encontrou 

maior facilidade de aplicação em atividades repetitivas e rotineiras, onde o ciclo de tarefas e o 

resultado das mesmas são de mais fácil identificação. 
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Com o aumento da complexidade funcional, fruto da passagem de um predomínio 

dos trabalhos na indústria para uma expansão do setor terciário, onde a atividade intelectual é 

mais difundida, cresceu igualmente a dificuldade do monitoramento e avaliação dos 

desempenhos individuais. 

Na tarefa intelectual, de cunho mais diferenciado e abstrato, a quantificação do 

desempenho individual torna-se potencialmente menos rigorosa por esse grau de abstração 

gerar dificuldades ao isolamento da variável “desempenho individual” em face de todas as 

outras variáveis constituintes do processo produtivo. 

Neste contexto, particularmente nas áreas comerciais das empresas, observa-se a 

dificuldade de utilização de indicadores-chave de desempenho como avaliação de suas 

equipes de vendas. Especialmente sobre este ponto discorrerá este trabalho, baseando-se no 

estudo de caso da empresa objeto desta pesquisa. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

De acordo com Rocha (2012), os processos de gestão de pessoas promovem a 

criação de novos modelos de gestão os quais visam o melhor entendimento das relações entre 

as organizações e seus funcionários. Estes trazem benefícios tanto para a empresa quanto para 

o próprio colaborador, que adiciona seus conhecimentos e sua força de trabalho ao ambiente 

organizacional, com ambos alcançando melhores resultados.  

Todavia, determinados setores empresariais, entre eles as áreas comerciais, se 

deparam com certa dificuldade quando apropriados de ferramentas mais modernas de gestão. 

Face à necessidade cada vez mais imperativa de organizarem-se estatisticamente, 

desenvolvendo parâmetros de comparação importantes para a constante melhoria de seus 

resultados, representantes de vendas demonstram resistência à aplicação de práticas de 

monitoramento de seus desempenhos - ora por falta de treinamento, ora por falta de 

entendimento desta política como ferramenta vital ao seu autodesenvolvimento.  

Esta pesquisa almejou responder à seguinte questão: O sistema de avaliação dos 

indicadores de desempenho utilizado pela empresa objeto do estudo pode verdadeiramente 

contribuir para o desenvolvimento profissional de seus vendedores e para o ajuste de sua 

estratégia comercial?   
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1.3 OBJETIVO GERAL DA PESQUISA 

 

Apresentada a relevância do tema e identificada a situação-problema, o trabalho 

objetivou estudar a contribuição do modelo de avaliação de desempenho de consultores de 

vendas adotado pela organização, buscando auxiliar a área de RH a utilizá-lo como 

ferramenta de análise e desenvolvimento dos colaboradores deste setor. Estas ações servirão 

como base para detecção e retenção de talentos da área comercial (programa de sucessão) e 

estabelecerá parâmetros para o reconhecimento e promoção dos colaboradores que obtenham 

resultados notadamente destacados neste processo (Gestão por Competências). 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

 Revisar a literatura sobre o tema. 

 

 Identificar e estudar os indicadores-chave de desempenho em vendas na 

organização pesquisada. 

 

 Analisar o modelo de Avaliação de Desempenho em Vendas utilizado pela 

organização e seus respectivos critérios. 

 

 Elaborar uma proposta de melhoria de utilização do modelo para a empresa 

objeto do estudo, bem como para outras organizações. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A Avaliação de Desempenho é um tema relevante para o meio acadêmico, uma vez 

que os processos de gestão de pessoas estão sendo cada vez mais estudados e analisados, 

promovendo a criação de novos modelos de gestão os quais visam o melhor entendimento das 

relações entre as organizações e seus funcionários.  

Do ponto de vista do mercado, a mitigação de erros de estratégia, através do 

monitoramento de indicadores-chave de desempenho, é um dos grandes desafios das 

empresas. Estas, cada vez mais pressionadas pela necessidade de incrementos contínuos do 

faturamento, pela necessidade de expansão de sua atuação e pelas sucessivas ações da 

concorrência, buscam desenvolver e reter seus colaboradores valendo-se de suas 

competências para contribuírem mais eficazmente para o alcance dos seus objetivos. 
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1.5 DELIMITAÇÕES  

  

O estudo está limitado ao mapeamento dos processos comerciais e de monitoramento 

dos indicadores de desempenho de vendas da Divisão Profissional da empresa objeto do 

estudo, localizada no estado do Rio de Janeiro. A pesquisa de campo foi realizada em 

setembro de 2015. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

A seguir pode ser verificada a estrutura deste trabalho através de sua relação de 

capítulos, bem como um resumo de seus respectivos conteúdos: 

 

Capítulo 1 (Introdução): Descrição e contexto da situação problema, questão-chave e 

objetivos do estudo. 

Capítulo 2 (Revisão da Literatura): Exposição da base conceitual e da descrição do 

referencial que fundamenta a pesquisa. 

Capítulo 3 (Metodologia da Pesquisa): Descrição da metodologia de pesquisa 

utilizada, procedimentos para coleta de dados e limitações do método. 

Capítulo 4 (Análise e Resultados): Descrição da metodologia de monitoramento dos 

indicadores-chave de desempenho na Divisão Profissional da empresa objeto do estudo. 

Apresentação dos resultados da pesquisa de campo. 

Capítulo 5 (Conclusões e Recomendações): Apresentação das conclusões em relação 

ao papel dos Indicadores-chave de Desempenho na Gestão de Competências na empresa 

objeto do estudo e recomendações para utilização do modelo em outras organizações. 

E na sequência apresentam-se as Referências e o Apêndice. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo tem por objetivo a revisão da base teórica que envolve este estudo, 

dando maior atenção aos modelos adotados para Gestão por Competências.  

 

2.1 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 

2.1.1 Origens da Gestão por Competências  

 

Fernandes (2009) sugere que o termo competência é utilizado na língua portuguesa 

para designar aptidão, habilidade, saber, conhecimento. Já o conceito de competência no 

ambiente organizacional foi estruturado pela perspectiva do indivíduo. Por sua vez, Harb et 

al. (2005), Por sua vez, Harb et al. (2005) apresentam uma definição baseada na 

transformação da atitude do indivíduo, em harmonia com o trabalho e com a empresa que o 

contrata. A competência, portanto, não se resume ao conjunto de conhecimentos adquiridos 

pelo indivíduo, mas relaciona-se com capacidade deste em assumir iniciativas, indo além das 

tarefas cotidianas, tendo habilidade para compreender e dominar novas situações no trabalho, 

responsabilizando-se e sendo reconhecido por suas atitudes.  

Ainda segundo Fernandes, no âmbito gerencial, o conceito de competência passou a 

ser desenvolvido por Boyatzis (1982). De acordo com Wood e Payne (1998), mencionados 

por Bitencourt (2004), “Boyatzis foi a primeira pessoa a usar o termo competência. Seu livro, 

The Competent Manager: a Model for Effective Performance, iniciou o debate acerca do tema 

competência”. 

No entanto, foi a partir do reconhecimento das mudanças que ocorreram nas 

economias industrializadas nos anos 1980 que se pode compreender a relevância dos estudos 

sobre competências para as empresas. A visão mais clara dessas transformações pode ser 

identificada no redimensionamento do estado. 

Barbosa, igualmente mencionando Bitencourt (2004), sugere que a prestação de 

serviços com foco no consumidor, levou-nos ao questionamento da eficiência do estado, da 

sua valorização e inserção em setores produtivos tidos como de interesse privado. Esse 

movimento permitiu, em meio a um crescente volume de privatizações de empresas públicas e 

a um crescimento tecnológico nunca antes visto, que o Estado igualmente debatesse seu papel 

na área da regulamentação e monitoramento das relações de trabalho. 

Diante de todas essas mudanças, as empresas foram submetidas a uma pressão 
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ambiental sem precedentes na história. Desta forma, as instituições tiveram que se adequar à 

nova ordem. 

Essa adequação reside na reformulação das organizações face ao novo arranjo 

produtivo e econômico, promovendo profundas transformações tais como o incremento da 

produtividade, utilizando-se programas de qualidade, valorização do profissional e da sua 

capacidade de produção, investimento em sistemas de remuneração variável e em 

mecanismos antecipatórios na gestão de recursos humanos. 

Este contexto estabeleceu a imposição de novas exigências de conhecimentos, de 

uma formação mais genérica, acompanhada de alta capacidade de raciocínio e comunicação, 

além de habilidades reconhecidas para a resolução dos mais variados problemas que se 

apresentam no cotidiano das empresas. 

As exigências organizacionais de maximização do resultado e incremento da 

capacidade competitiva de um lado e a pressão sobre o trabalho e, consequentemente, sobre o 

colaborador, de um outro, obriga as instituições a se reposicionarem. Neste cenário, a adoção 

do conceito de competências ganhou força, passando a ser observada pela ótica de diversas 

concepções e variadas abordagens.  

Ao citar as instituições empresariais, torna-se necessário ligá-las aos papéis que 

devem ser operacionalizados pelos seus funcionários. Com o advento do terceiro milênio, 

dezenas de mudanças surgem no ambiente das organizações. Dentre estas, nascidas a partir da 

globalização de novos mercados, sobressai-se a massificação da utilização das tecnologias da 

informação. 

Segundo Fernandes (2009), os indivíduos deparam-se com a necessidade de se 

adaptarem a essa novidade que permeia o cotidiano das instituições, de modo que possam 

vivenciá-la eficazmente. Para o sucesso desta operação, torna-se imperativo o investimento 

em ferramentas que venham auxiliá-los no entendimento da nova dinâmica.  Quanto mais alto 

é o grau de complexidade desta mecânica, maior o nível de investimento para a manutenção e 

crescimento da organização. 

Porém, antes de todas estas mudanças ocorrerem, a área de Recursos Humanos já se 

reestruturava a partir da visão clara da importância de se estudar os fatores psicológicos e 

sociais nas instituições – reconhecendo sua relevância e consequente inferência no 

desenvolvimento de sua operação. 

Mayo (1946), autor de experiências realizadas na área do comportamento humano no 

trabalho, foi um dos primeiros estudiosos a dar forma a esta proposição – inserindo a 

Administração de Recursos Humanos, como área fundamental para o desenvolvimento 
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empresarial, no cerne das instituições – partindo da ideia de que seus funcionários devem ser 

administrados de forma organizacional. 

Os colaboradores de uma organização não são recursos que a mesma utiliza e que 

produzem custos. Ao contrário, eles constituem um fator de competitividade, da mesma forma 

que o mercado e a tecnologia.  

Compreendendo este cenário, as organizações passaram a adotar a posição de que 

seu funcionário é na verdade um colaborador para o seu crescimento, devendo-se assim 

investir-se fortemente no seu treinamento e capacitação, motivando-os, através desta ação, a 

se desenvolverem e não mais serem vistos apenas como recursos com disponibilidade inercial. 

Ainda segundo Fernandes (2009), atualmente muito se comenta sobre habilidades e 

competências dos colaboradores na rotina operacional das empresas nas quais trabalham. 

Toda instituição deve contar com uma equipe da qual seus integrantes possam contribuir com 

suas habilidades e competências para o atingimento de suas metas. Para que os mais variados 

problemas e a complexidade das diferentes situações que compõem esta rotina possam ser 

observados através de diversos pontos de vista e uma decisão assertiva possa ser adotada, é 

fundamental que as equipes distribuam tais habilidades e competências entre os seus 

integrantes, percebendo o potencial de cada um deles – dotando-os com o ferramental que irá 

permiti-los alcançar, de forma mais eficaz, os resultados esperados.  

De acordo com Taylor (1970), já no princípio do século XIX as instituições 

demonstravam interesse em encontrar indivíduos capacitados a realizarem um papel 

específico nos seus quadros, sendo que a procura por estes profissionais costumava ser 

superior à oferta de pessoas para o preenchimento dos cargos disponíveis. Atualmente, o que 

se constata é o fato de as empresas buscarem cada vez mais a automação de seus recursos e, 

com isto, torna-se impreterível um processo contínuo de adequação de colaboradores às 

diversas funções, a fim de se maximizar resultados com os recursos disponíveis. 

Pode-se afirmar que uma determinada competência possibilita seu detentor reunir, a 

partir de sua experiência, diversos conhecimentos para estabelecer a solução de um problema 

específico. No entanto, não se trata apenas do uso isolado de regras conhecidas, mas sim de 

toda a capacidade que o individuo dispõe para valer-se dos mais diversos recursos, de modo 

inovador, no momento oportuno e na forma correta. 

O termo competência é expresso de diversas formas pelos especialistas. Segundo 

Brandão e Guimarães (2001), é o reconhecimento social sobre a capacidade de alguém de 

colocar-se sobre determinado assunto ou de forma geral utilizado para qualificar o indivíduo 

capaz de realizar determinado trabalho. 
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No que tange a competências básicas, pode-se afirmar que tudo se inicia com 

conhecimento, o qual, para tornar-se útil, precisa ser aplicado transformando-se em ação. A 

competência traduz-se em habilidade, ou seja, a capacidade de usar-se o conhecimento para 

agregar valor. 

As habilidades são reconhecidas como algo menos amplo do que as competências. 

Desta forma, a competência seria o conjunto de diversas habilidades. No entanto, uma 

habilidade necessariamente não “pertence” a uma competência específica, posto que uma 

mesma habilidade pode contribuir para as mais diversas competências. 

Coopers e Lybrand (1996) argumentam que habilidade é a capacidade de executar-se 

uma tarefa ou um conjunto de tarefas de acordo com parâmetros específicos exigidos pela 

instituição. Citam igualmente que as “habilidades envolvem conhecimentos teóricos e 

aptidões pessoais e se relaciona à aplicação prática desses conhecimentos e aptidões para o 

desempenho da atividade e que diferenciam o desempenho das pessoas”. 

 

2.2 REVISÃO DE MODELOS DE GESTÃO POR COMPETÊNCIA 

 

2.2.1 Conceito de Competência 

 

Fernandes (2009), autora que inspirou e aportou apoio fundamental à estruturação 

desta pesquisa, argumenta que as sucessivas mudanças socioeconômicas ocorridas em todos 

os setores oferecem novos desafios para a área de educação, num momento em que a 

competitividade tem aumentado na mesma velocidade em que cresce a valorização do 

conhecimento e da informação, motivados pela sociedade e atuantes nas instituições 

contemporâneas. Dutra (2001, p. 45) depõe que as instituições vivenciam uma pressão cada 

vez maior, exercida tanto pelo ambiente externo quanto pelo interno, para investirem no 

desenvolvimento humano. Elas próprias observam a importância de apoiarem continuamente 

o desenvolvimento dos indivíduos como meio de obtenção de vantagens competitivas junto ao 

setor em que atuam. Do mesmo modo, os indivíduos percebem que a busca de 

aperfeiçoamento é uma premissa fundamental para sua inserção e manutenção no mercado de 

trabalho. 

Como dito anteriormente, o sentido de competência adotou diversos sentidos, ao 

longo do seu uso e segundo o objetivo na qual pretende ser utilizado, por diversos 

especialistas. De acordo com Fleury e Fleury (2004), entre os profissionais de Recursos 

Humanos, uma das denominações mais utilizadas é a de ser um conjunto de conhecimentos, 
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habilidades e atitudes que influenciam a capacidade de um indivíduo na consecução de uma 

tarefa. Segundo os autores, esta competência pode ser medida quando comparada com 

parâmetros definidos, podendo ser igualmente aprimorada de acordo com o grau de 

treinamento praticado para a tal tarefa. Todavia, com o passar do tempo, o termo competência 

foi sendo modificado e adotou uma definição generalista, especialmente no ambiente interno 

das empresas, as quais passaram a entendê-lo simplesmente como a capacidade que um 

indivíduo possui para executar determinada tarefa. 

Segundo Bitencourt (2004), o conceito de competência nasceu a partir de um a 

necessidade empresarial, estando ausente desta noção a ideia de relacionamento social e 

tornando-se uma forma de objeção ao conceito de qualificação.  

Acerca do termo competência, observa-se a existência de competências básicas que, 

segundo Chiavenato (2000), “são aquelas características pessoais essenciais para o 

desempenho das atividades e que diferenciam o desempenho das pessoas. Todo funcionário 

precisa possuir um conjunto de competências básicas para desenvolver suas atividades na 

empresa”. O autor afirma ainda que “quando um funcionário possui um elevado perfil de 

competência, ele demonstra as qualidades requeridas para levar adiante determinadas tarefas”. 

Sobre a palavra competência, no entanto, foram criadas diversas derivações, além de 

competências básicas. Uma destas derivações é reforçada por Bitencourt (2004) citando 

Prahalad & Hamel (1995) quando os autores debatem competências a partir do conceito de 

competência essencial. Segundo estes, as competências essenciais constituem o aprendizado 

coletivo na instituição – sobretudo na maneira de como gerenciar as diversas habilidades de 

produção e unir as múltiplas correntes de tecnologia. Elas estão igualmente ligadas à 

organização do trabalho, à entrega de valor, à comunicação e ao total comprometimento com 

as estruturas empresariais. 

Ainda segundo Chiavenato (2003), competência representa uma qualidade que um 

indivíduo possui e que é notada pelos demais. O autor assinala também o fato de que não 

adianta apenas possuir competências, é fundamental que os demais indivíduos as reconheçam, 

uma vez que são dinâmicas e evoluem, podendo ser adquiridas ou mesmo perdidas. 

Deste modo, percebe-se que a competência somente se valida quando outros 

indivíduos a percebem. Torna-se necessário o seu reconhecimento pelo grupo e não apenas 

pelo próprio indivíduo que a possui. 

São estas as competências pessoais que, de acordo Chiavenato (2003), são exigidas 

pelas organizações:  
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1. Aprender a aprender: as pessoas devem contribuir construtivamente em tudo e, 

para tanto, devem ter condições de aprender continuamente. O importante é que 

aprendam a aprender. Isso significa forçosamente desaprender coisas antigas e 

sem proveito para a organização para aprender coisas novas e necessárias. Em 

outros termos, flexibilidade, apreensão e inovação. 

 

2. Comunicação e colaboração: antes, o bom desempenho significava executar um 

conjunto de tarefas repetitivas e isoladas e a qualificação de cada pessoa era 

restrita a cada tarefa em particular. Hoje, com a adoção de equipes, a eficiência 

do indivíduo está cada vez mais vinculada a suas habilidades de comunicação e 

colaboração com os outros. Em outros termos, o trabalho solitário e individual 

cede ao trabalho solidário e grupal. 

 

3. Raciocínio criativo e resolução de problemas: no passado, a administração 

paternalista assumia a responsabilidade de solucionar problemas para aumentar a 

produtividade do trabalhador. Hoje, espera-se que os funcionários descubram por 

si mesmos como melhorar e agilizar seu próprio trabalho. Para tanto, eles 

precisam analisar situações, pensar criativamente e solucionar problemas, fazer 

perguntas e esclarecer o que não compreendem para poderem sugerir melhorias 

de maneira constante e contínua.  

 

4. Conhecimento tecnológico: no passado, conhecer significava saber como operar 

máquinas para fazer o trabalho ou como lidar com computadores para processar 

textos ou analises financeiras. Hoje, a ênfase estar em usar o equipamento de 

informação para conectar-se com os membros da equipe ao redor do mundo, 

além de realizar tarefas, comunicar-se com pessoas em todo o mundo, 

compartilhando ideias e melhorias nos processos de trabalho. O conhecimento 

tecnológico esta a serviço da equipe e não do individuo isolado. 

 

5. Conhecimento de negócios globais: antigamente, a visão das pessoas era restrita 

ao local de trabalho. Hoje predomina a necessidade de pessoas treinadas em um 

conjunto de habilidades que levem em conta ao ambiente competitivo global, 

mutável e volátil dos negócios da organização. A globalização esta ampliando as 

fronteiras do conhecimento das pessoas. 

 

6. Desenvolvimento da liderança: o novo imperativo é a identificação e o 

desenvolvimento de pessoas capazes de conduzir a empresa para o século XXI. 

Em vez de programas externos de educação para executivos, as empresas estão 

elaborando programas personalizados de aprendizagem que assegurem a 

capacitação das pessoas em termos de espírito empreendedor e de liderança. Na 

verdade, as organizações bem sucedidas são constituídas de lideranças de 

lideranças. 

 

7. Autogerenciamento da carreira: como as qualificações necessárias evoluem e 

mudam incessantemente, as pessoas precisam assumir o compromisso de 

assegurar que possuem as qualificações, o conhecimento e as competências 

exigidas tanto na atividade atual, como nas futuras.  
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Joel Dutra (1998) apresenta a competência como a capacidade de uma pessoa gerar 

resultados de acordo com os objetivos organizacionais, isto é, pelos resultados e desempenho 

obtidos através do conjunto de qualidades que lhe é inerente. Existem diversos modelos 

eficientes de Gestão que podem ser aplicados às variadas áreas do conhecimento. Mas quando 

se fala de Gestão de Pessoas o leque de opções de modelos eficientes se restringe. Gerenciar 

pessoas não é uma tarefa trivial. Com o passar dos anos, as empresas estão entendendo que 

somente a avaliação técnica de uma pessoa, baseado nos conhecimentos e habilidades que 

possui, não é suficiente para dizer se ela será um profissional que atende a todas as exigências 

de um determinado cargo. Notou-se a importância de se conhecer o Perfil Comportamental, 

isto é, as atitudes, associando-as a valores e ao entorno, completando a Competência, 

Habilidade, Atitude, Valor e Entorno (CHAVE). 

Da necessidade de se gerir essa CHAVE, foram desenvolvidos metodologias, isto é, 

ferramentas capazes de fazer a Gestão de Pessoas com foco em Competências. Esse conjunto 

de ferramentas capazes de promover o contínuo aperfeiçoamento das Competências, 

Habilidades, Atitudes, Valores e do Entorno de cada colaborador das empresas é chamado de 

Gestão por Competências. 

 

           Quadro 1 – CHAVE (Competência, Habilidade, Atitude, Valores e Entorno).           

CONHECIMENTO Consiste em saber fazer aquilo que tem que ser  feito e fazer. 

 HABILIDADE 

Corresponde em saber aquilo que precisa ser feito e fazer com 

destreza, agilidade, astúcia e flexibilização. 

 ATITUDE 

Relaciona-se diretamente em estar preparado física e mentalmente 

para executar uma tarefa. Associado à proatividade. 

 VALORES Traduz a capacidade de caminhar com balizadores morais. 

 ENTORNO A capacidade de gerar um ambiente seguro, agradável e dinâmico. 

               Fonte: IAGIR – Pesquisa e Desenvolvimento 

 

Para Stoner e Freeman (1985) o desempenho do indivíduo e da organização pode ser 

assim definido: 

  

Para uma organização ser bem-sucedida em alcançar seus objetivos, satisfazer suas 

responsabilidades sociais, ou ambas as coisas, ela depende dos administradores. Se 

os administradores fazem bem seu trabalho, a organização provavelmente atingirá 

suas metas. O sucesso econômico do Japão é uma evidência clara deste fato. A 



 

 

 

23 

aplicação do trabalho dos administradores (do desempenho gerencial) e do 

desempenho organizacional (o trabalho das organizações) são temas de muitos 

debates, análises e confusão nos Estados Unidos e em outros países. Assim, 

discutiremos muitos critérios e concepções diferentes para avaliar os 

administradores e as organizações. Servindo de base a muitas dessas discussões 

estão dois conceitos sugeridos por Peter Drucker, um dos mais respeitados autores 

que escrevem sobre administração: eficiência e eficácia. Ele define eficiência como 

“fazer certo as coisas”, e eficácia como “fazer a coisa certa”. O desempenho do 

administrador é a medida de quão eficiente e eficaz é o administrador, e da 

competência com que ele determina e alcança os objetivos apropriados.  

 

Para que se entenda essa definição, coligando-a aos demais conceitos de competência 

apresentados, os autores afirmam que: “A eficiência – ou seja, a capacidade de se fazer certo 

as coisas – é um conceito de “insumo-produto”. Um administrador eficiente é aquele que 

obtém resultados à altura dos insumos (trabalho, materiais e tempo) usados para alcançá-los. 

Os administradores que conseguem minimizar o custo dos recursos necessários para se 

alcançar os objetivos estão agindo com eficiência. A eficácia, em contraste, implica escolher 

os objetivos certos. Um administrador que seleciona um objetivo inadequado, como por 

exemplo, produzir carros grandes quando cresce a demanda por carros pequenos – é um 

administrador ineficaz, mesmo que os carros grandes sejam produzidos com o máximo de 

eficiência. Nenhuma quantidade de eficiência pode substituir a falta de eficácia. Assim, antes 

de poder focalizar a eficiência, precisa-se descobrir quais são as coisas certas a serem feitas.” 

Tal definição fecha o ciclo de conceitos de competência, apontando o fato de que elas fazem 

uma ponte entre a capacidade de realização de uma determinada tarefa e o modo como esta 

mesma tarefa pode e deve ser cumprida: de forma eficiente e eficaz. 

O quadro 2 a seguir registra o histórico sobre os mais variados conceitos de 

competência, baseado na visão de diversos estudiosos. Ao longo do tempo, pode-se constatar 

um ganho de conhecimento a partir destes conceitos: desde as definições iniciais mais 

diretamente ligadas à natureza humana e à experiência adquirida pelo indivíduo no ambiente 

de trabalho, até as versões mais atuais – estas enfatizando as habilidades e atitudes de cada 

colaborador, realizando o seu próprio desenvolvimento e agregando valor à instituição na qual 

se insere. 
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 Quadro 2 - Histórico de conceitos de competência 

 
  Fonte: Adaptado de Bittencourt (2001) e Bonfim (2012) 
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2.2.2 Competências essenciais 

 

O conceito de competência ultrapassa a noção do conhecimento técnico 

propriamente dito (o saber), envolvendo igualmente as habilidades pessoais de um indivíduo 

(como fazer) e os valores que ele detém para a tomada de decisão, identificando o melhor 

momento para executar uma tarefa através de uma análise da situação como um todo. 

Segundo Fernandes (2009) o ambiente corporativo espera que seus colaboradores se 

diferenciem a partir da aquisição de novas competências. Entendendo que seus funcionários 

tendem a alcançar cada vez mais o mesmo nível de conhecimentos técnicos, as competências 

comportamentais passam a atuar como uma ferramenta de diferenciação destes indivíduos. 

Rabaglio (2001) aponta a necessidade de comportamentos compatíveis com as atribuições, de 

cada colaborador, como, por exemplo, a iniciativa, a criatividade, a habilidade de 

relacionamento interpessoal, boa comunicação verbal, exercício da liderança, capacidade de 

negociação, empreendedorismo, espírito de equipe, bom humor e entusiasmo. Desta feita, o 

profissional que visa uma carreira ascendente dentro da organização, uma vez detentor deste 

comportamento, terá o competência comportamental como uma vantagem competitiva.   

As competências individuais são o motor que agrega valor ao produto e/ou ao serviço 

disponibilizado pela empresa. De acordo com Fleury e Fleury (2004), o conceito de 

competência organizacional tem suas bases no conjunto de recursos criadores de vantagens 

competitivas para a instituição. Este processo confirma a necessidade de centrar-se a 

estratégia organizacional sobre o conjunto de ferramentas que assegurem a longevidade de 

seus lucros.  Segundo Gutierrez e Marinho (2014), competência é a habilidade de combinar, 

misturar e integrar recursos para geração de produtos e serviços. A dinâmica entre as 

competências organizacionais e sua estratégia competitiva determina a competitividade de 

uma instituição. As competências essenciais de uma instituição podem receber interferência a 

partir do modo como atuam os seus colaboradores, sendo estas as que oferecem maiores 

benefícios aos consumidores, pois são difíceis de serem replicadas e agem como diferencial 

na conquista de novos mercados.  

Fleury e Fleury (2004) e Gramigna (2002) apontaram a necessidade de se 

desenvolver um modelo de gestão por competências, voltado para organização das diferentes 

expectativas e necessidades pessoais de cada colaborador. Por outro lado, Dutra (2001), 

introduz a teoria de que cada indivíduo de uma empresa deve atuar como agente principal da 

gestão de sua própria carreira, denominando este modelo de sistema de administração de 

carreira. Assim, cada funcionário deve conhecer-se, ter consciência da sua expectativa como 
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profissional e saber quais são as oportunidades disponibilizadas pela instituição na qual 

trabalha ou pelo mercado como um todo. Do outro lado, o papel das organizações é bem mais 

amplo, cabendo à organização colaborar para o desenvolvimento profissional de seus 

membros, estimulando-os e os apoiando neste processo.  

A junção destes modelos apresenta a instituição como agente responsável pela 

definição das competências, localizando-as entre os diversos perfis existentes no cadastro da 

sua área de recursos humanos e as alinhando com as demandas do seu segmento. O papel 

central deste setor é fomentar o planejamento e a autogestão de seus colaboradores, 

reconhecendo seus potenciais, suas necessidades de melhoria e os capacitando para atenderem 

as expectativas do setor no qual atuam. 

 

2.2.3 Competências Individuais 

 

Fernandes (2009) citando Gramigna (2002) e Fleury (2004), argumenta que “a 

competência é como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um 

alto desempenho, na medida em que há também um pressuposto de que os melhores 

desempenhos estão fundamentados na inteligência e na personalidade das pessoas.” Sendo 

que a avaliação destas competências individuais na visão de Fleury (2004) é feita em relação 

ao conjunto de tarefas do cargo ou posição ocupada pela pessoa. 

Desta forma, constata-se que a execução de um trabalho por um indivíduo com 

determinadas competências supera a mera realização das tarefas descritas para seu cargo, 

apresentando-se como uma extensão destas competências o uso de flexibilidade, criatividade 

e inovação face às sucessivas alterações de obstáculos situacionais que surgem no seu 

cotidiano. 

Fleury e Fleury (2004, p. 29), afirma que tal conceito cria uma empresa orgância na 

integração de suas áreas e não mais fracionada em setores específicos, inserindo-se neste 

contexto duas dimensões ligadas ao mercado de trabalho: 

 

1. Dimensão de atuação na organização: local, regional, nacional ou global - a 

alteração no padrão de operações das empresas, diante do processo de 

globalização, representa implicações significativas para localização e formação 

de competências, não apenas para a empresa, mas igualmente para seus 

colaboradores. 

 

2. Dimensão visão estratégica: antes a visão estratégica era privilégio da minoria 

pensante, alocada no topo da empresa. Atualmente, essa visão deve estar 
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presente em todos os níveis hierárquicos, fazendo parte das competências do 

colaborador. 

 

Sendo assim, as alterações impostas pela globalização e a estrutura interna da 

empresa, incluindo seus valores e visão de atuação no mercado, influenciam o 

desenvolvimento das competências de um colaborador, inseridas em uma rede de 

conhecimentos entre o funcionário e a instituição. É fundamental, portanto, a realização de 

um ciclo completo para que a competência de fato agregue valor social para o colaborador e 

valor econômico para a empresa, uma vez que, segundo Fleury e Fleury (2004), a 

competência individual possui limites, mas não no nível do conhecimento atingido pelo meio 

social ou pelo cargo do próprio colaborador. 

 

Fernandes (2009) afirma que: 

 

As competências são sempre contextualizadas. Os conhecimentos e saberes 

desenvolvidos por um indivíduo não adquirem status de competência a não ser que 

sejam comunicados e trocados, senão perdem valor. A rede de conhecimento em que 

se insere o indivíduo é fundamental para que a comunicação seja eficiente e gere 

competência. Por isso, as competências sempre aparecem em sua descrição 

associadas a verbos como saber agir, assumir responsabilidades, mobilizar 

conhecimentos recursos dentre outros.  

 

Le Boterf (1994) apresenta competência como resultado da fusão de três eixos:  

 

1. A formação da pessoa (sua biografia pessoal e socialização); 

 

2. A formação educacional (todo itinerário de formação educacional formal e 

também não formal pode ser aproveitado);   

 

3. A experiência profissional (aquilo que a pessoa já exerceu profissionalmente).  

 

Recentemente, devido aos diversos debates sobre responsabilidade social, incluem-se 

neste processo as atividades das quais o indivíduos realizam de forma não profissional, mas 

que podem atuar como experiência válida para o ambiente corporativo. Como exemplo, 

podem ser citadas as ações de ordem social ou filantrópicas. Ainda segundo Le Boterf (1994), 

as duas principais linhas teóricas que fundamentam a aprendizagem do indivíduo são:  

 

1. A linha comportamental, na qual o foco central é o comportamento, como o 

próprio nome já sugere, sendo este observável e mensurável. Essa linha 
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considera apenas os reflexos a estímulos do sistema periférico em detrimento do 

sistema nervoso, ignorando as influências das condições socioculturais sobre o 

cotidiano dos indivíduos. 

 

2. A linha cognitivista, a qual apresenta um modelo mais abrangente, inclui os 

fenômenos mais complexos e reconhece a influência do contexto sociocultural 

em que o indivíduo está inserido, sendo este um meio para aprendizagem das 

pessoas.  

 

2.2.4 Competências Gerenciais 

 

Segundo Melo, Fonseca e Paiva Júnior (2007), as competências gerenciais e de 

comprometimento, demonstram a necessidade do individuo envolver, no arcabouço do seu 

conhecimento, saberes e práticas que viabilizem a criação e desenvolvimento do seu negócio, 

buscando mantê-lo "vivo". 

De acordo com Resende (2000), a competência gerencial pode ser vista como a 

faculdade de mobilizar diversos recursos cognitivos, incluindo saberes, informações e 

habilidades visando solucionar determinadas situações ou problemas relacionados com a 

gestão de uma organização de modo eficaz e pertinente.  

Segundo Sveiby (1998), as competências gerenciais, assim como as individuais, são 

constituídas por cinco elementos, a ver: 

 

 Conhecimento Explícito, o qual inclui o conhecimento dos fatos e é adquirido 

principalmente pela informação, quase sempre pela educação formal. 

 

 Habilidade: a arte de "saber fazer" relacionada a uma proficiência prática, física 

e mental, sendo adquirida por treinamento e prática que incluem o conhecimento 

de regras de procedimento e habilidades de comunicação. 

 

 Experiência: Adquirida principalmente pela reflexão sobre erros e sucessos do 

passado. 

 

 Julgamentos de valor, os quais são percepções do que o indivíduo acredita estar 

certo, agindo como filtros conscientes e inconscientes para o processo de saber 

de cada indivíduo. 

 

 Rede social: formada pelas relações do indivíduo com outros seres humanos 

dentro de um ambiente e uma cultura transmitida pela tradição. 
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Pelissari, Gonzalez e Vanalle (2007), citando Ruas, Resende e Sveiby (2000), 

salientam que o desenvolvimento de competências gerenciais alinha-se ao objetivo mais 

amplo de tornar as organizações mais preparadas para enfrentar os desafios atuais e futuros. 

Sendo que a competência somente existirá efetivamente no momento em que agregar algum 

valor econômico à organização e ao valor social do indivíduo. Cada organização pode 

acrescentar aquelas competências que consideram críticas para o alcance de seus resultados 

específicos. 

Desta feita, as competências gerenciais procuram expressar o espírito da 

organização, auxiliando-as no atingimento de resultados melhores. No que se refere à questão 

do desenvolvimento de competências gerenciais, Swieringa e Wierdsma (1992) contribuem 

para essa reflexão destacando as três principais dimensões às quais consideram mais 

relevantes: 

 

1. O SABER - refere-se ao conhecimento. Envolve questionamentos e esforços 

orientados à informação, agregando valor ao trabalho. 

 

2. O SABER FAZER - refere-se às habilidades. Concentra-se no desenvolvimento 

de práticas e consciência da tomada de decisão. As habilidades são o que se deve 

saber para obter-se um bom desempenho. 

 

3. O SABER AGIR - refere-se às atitudes. Visa um comportamento mais 

apropriado à realidade desejada. Momento no qual se realiza a união entre 

discurso e ação. Deve-se saber agir para se conseguir empregar adequadamente 

os conhecimentos e habilidades. 

 

Ainda de acordo com Pelissari, Gonzalez e Vanalle (2007), as dimensões saber, saber 

fazer e saber agir estão correlacionadas e por vezes se misturam. Trata-se de uma análise 

múltipla de dimensões que se referem ao indivíduo, ao grupo e à organização, uma vez que 

estes conceitos podem ser amplamente analisados sob os diversos pontos abordados.  

Segundo Gramigna (2001), um aspecto relevante para o desenvolvimento de 

competências gerenciais refere-se à apropriação do conhecimento (saber) em ações no 

trabalho (saber agir). Essa ideia funciona para qualquer campo de atuação, sobretudo para 

administração, quando se percebe que o administrador precisa desenvolver habilidades 

gerenciais no exercício de suas funções. 

Katz (1986) identificou três tipos básicos de competências gerenciais: técnica, 

humana e conceitual, apontando que todo administrador necessita das três. 
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 Competência técnica é a capacidade de usar os procedimentos, técnicas e 

conhecimentos de um campo de especialização. 

 

 Competência Humana é a capacidade de trabalhar com outras pessoas, de 

compreendê-las e motivá-las como indivíduos ou como membros e grupos. 

 

 Competência Conceitual é a capacidade de coordenar e integrar todos os 

interesses e atividades de uma organização. Implica ver a organização como um 

todo, compreendendo como suas partes dependem uma das outras e prevendo 

como uma mudança em qualquer uma das partes afetará o todo. 

 

Para Fleury e Fleury (2001), as competências gerenciais devem agregar valor 

econômico para a organização e valor social para o indivíduo, conforme mostra a figura a 

seguir: 

 

        Figura 1 - Competências como fonte de valor para o indivíduo e para organização 

 
       Fonte: Adaptado de Fleury e Fleury (2001) 

 

Deste modo, Pelissari, Gonzalez e Vanalle (2007) defendem que as organizações 

modernas, devem buscar cada vez mais orientar investimentos para o desenvolvimento 

humano, tanto do corpo gerencial como dos demais colaboradores, de forma que possam 

agregar valor para as pessoas e para a organização, buscando-se com este desenvolvimento 

uma colaboração para a manutenção e/ou ampliação de seu diferencial competitivo. 

 

2.2.5 Competência nos diversos níveis da organização 

 

Em um ambiente de contínua transformação, Chiavenato (2003, p.5 e p.7) sugere que 

as instituições estão perdendo seus espaços. Atualmente se percebe uma constante demanda 
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de novos talentos e competências. Dessa forma, visando a sua sobrevivência e sucesso, as 

empresas buscam renová-los sequencialmente para adaptarem-se a este contexto de mudança 

e evolução. 

Para tornar-se competitiva, uma organização não conta apenas com a conquista, 

motivação e recompensação de seus talentos, mas, sobretudo, com a gestão das competências 

para o atingimento de melhores resultados, obtidos através destas. Segundo Rodriguez (2004), 

é fundamental que as estratégias das organizações tornem-se possíveis valendo-se da 

utilização correta de seus talentos, bem como dos recursos tecnológicos que dispõe para a 

construção de um modelo de gestão afinado com seus objetivos estratégicos. A gestão por 

competências é um sistema desenvolvido para a definição de perfis que propiciem o 

incremento da produtividade com consequente adequação ao negócio, destacando os pontos 

de excelência e os pontos de melhoria, ocupando lacunas e agregando conhecimento, tendo 

como base a mensuração e monitoramento de alguns índices de desempenho compartilhados. 

Deste modo, compreende-se gestão por competências como um programa voltado 

para o atendimento das necessidades futuras do negócio, assim como para o modo no qual os 

indivíduos podem agregar valor à organização.  

As competências se transformam com o tempo, concentrando-se nas demandas do 

negócio, igualmente mutáveis. Para tal, torna-se impreterível o mapeamento e identificação 

contínua das competências vitais ao desenvolvimento da empresa. 

Hamel & Prahalad (2005) afirmam que as competências básicas asseguram os 

recursos necessários à implantação das competências organizacionais, embora não possuam 

valor percebido pelo cliente, contribuindo apenas com algumas vantagens ordinárias para a 

empresa. De outra forma, identificar as competências essenciais possibilita dirigir o foco para 

os pontos fortes da instituição, permitindo a viabilização de novos negócios e contribuindo 

para o crescimento da empresa no longo termo. 

 

2.2.6 O caráter dinâmico das competências 

 

As competências básicas, compostas pelo conhecimento, pelas habilidades, atitudes, 

interesses, valores ou qualquer outro traço da personalidade, são aquelas características 

pessoais essenciais para a realização de tarefas, diferenciando o desempenho dos indivíduos 

nas organizações. São as características que o individuo detém para a formação do seu caráter, 

determinando as habilidades e conhecimentos por ele adquiridos na vida pessoal e no 

ambiente em que vive. Portanto, para que ele execute as tarefas exigidas pela organização, 
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necessita de um conjunto de competências básicas as quais determinarão se ele é ou não capaz 

de realizá-las com excelência.  

Segundo Fernandes (2009), um colaborador detentor de um alto grau de 

competências básicas e que mostre interesse em aprender, destaca-se dentre os demais, uma 

vez que se mostra apto a receber novas tarefas e missões dentro da organização. A empresa 

deve identificar e analisar as competências de seus colaboradores, visando agregar novas 

competências que sejam o meio motor para o seu sucesso. Neste contexto destaca-se um 

segundo grupo de competências, formado por aquelas exigidas pela organização e que visa o 

aproveitamento das competências básicas de cada colaborador, acrescentando competências 

que os conduzirão, de forma individual e especifica, a produzirem melhor de acordo com suas 

habilidades.  

Pode-se afirmar, assim, que as competências possuem um caráter dinâmico, voltado 

para aproximação dos objetivos organizacionais e pessoais. A empresa busca mapear 

oportunidades estratégicas no futuro, através da otimização de recursos e depuração do 

processo de aprendizagem. As competências organizacionais advêm, portanto, da necessidade 

de cada organização em identificar seus recursos, transformando-os em vantagem 

competitiva. 

As competências devem atender a três critérios básicos: disponibilizar benefícios aos 

seus clientes, possuir vantagens de difícil replicação e possibilitar o acesso a diversos 

segmentos. Tais critérios se referem à possibilidade de combinação das várias competências 

que uma organização pode obter para criar, produzir e distribuir produtos e serviços aos 

clientes nos mercados em que atua. Competência seria, portanto, a capacidade de combinar, 

misturar e integrar recursos, transformando-os em produtos e serviços. 

 

2.3 MODELO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 

As competências que compõem esse modelo devem ser estruturadas sobre as bases 

do Conhecimento, Habilidades, Atitudes, Valor e Entorno (CHAVE), de modo a serem 

obtidos, para cada um deles, determinados indicadores, como se segue: 

 

 Conscientização de que cada tipo de negócio demanda perfis específicos. 

 

 Compreensão de que cada cargo possui características específicas e pode ser 

definido um perfil de competências para o profissional que irá ocupá-lo. 
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 Reconhecimento de que os indivíduos que ocupam funções gerenciais são 

responsáveis pelo desenvolvimento de novas competências. 

 

 Percepção de que sempre haverá espaço para o desenvolvimento de novas 

competências e o que no presente pode ser essencial para o desenvolvimento do 

trabalho, poderá trazer novas exigências no futuro. 

 

De acordo com Gramigna (2002), estes indicadores devem ser comunicados 

continuamente, até que façam parte integral da cultura da organização, sendo introjetados por 

todos os colaboradores nas atitudes e comportamentos organizacionais. Na implantação da 

gestão por competências, a autora propõe a criação de cinco blocos de intervenção:  

 Sensibilização. 

 

 Definição de perfis. 

 

 Avaliação de potencial e formação de bancos de talentos. 

 

 Capacitação. 

 

 Gestão de desempenho. 

 

Estes blocos devem ser estruturados com antecedência e executados 

sequencialmente, a ver: 

  

Bloco 1 – Sensibilização: Para que se alcance o sucesso no trabalho, é fundamental 

que os colaboradores-chave da organização estejam realmente comprometidos com o projeto. 

Para tal, será necessária a sensibilização deste grupo como estratégia inicial de ação. O 

trabalho de sensibilização bem estruturado facilita a venda da idéia à direção da empresa. Na 

prática, quando um tema é amplamente debatido nas instalações da companhia, este passa a 

chamar a atenção da sua direção administrativa. 

Bloco 2 – Definição dos Perfis: Este bloco consiste na definição das competências 

essenciais e básicas necessárias as Unidades de Negócios (ou postos e trabalho), identificando 

perfis. Este monitoramento de perfis de competências pode valer-se das seguintes estratégias: 

reuniões orientadas por consultoria externa, realizada com gestores formadores de opinião que 

exercem influência na empresa; reuniões orientadas para consultoria interna, com a presença 

de diretores e colaboradores-chave em workshops ministrados por consultoria externa ou 

interna, onde serão focados a parte conceitual e metodológica, bem como o comprometimento 

e a divisão de responsabilidades e papéis no processo. 
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Bloco 3 – Avaliação de Potencial e formação do banco de talentos: Este bloco se vale 

de entrevistas, diagnósticos e seminários para a identificação de talentos que compõem o BIT 

– Banco de Identificação de Talentos. Para desenvolvimento da gestão de competências, é 

necessário, ainda de acordo com Gramigna (2002), reconhecer a força de trabalho disponível 

na organização, mapeando pontos de excelência e pontos de melhoria de cada colaborador. O 

BIT permite à instituição realizar um levantamento do seu capital humano, permitindo como 

isto a tomada de decisões gerenciais, como por exemplo, a adoção de medidas que favoreçam 

a motivação. 

Bloco 4 – Capacitação: Este bloco utiliza o treinamento e desenvolvimento dos 

colaboradores como meio de aceleração de desempenho face às competências exigidas pelo 

cargo na organização. 

Bloco 5 – A gestão do Desempenho: Este bloco encerra o programa de 

competências. Após o mapeamento e definição dos perfis, verificação de desempenho, 

montagem do banco de identificação de talentos visando capacitá-los, atinge-se o momento de 

avaliação de resultados. 

 

A autora sugere que a avaliação de desempenho sustente o foco nas competências 

definidas nos perfis, agregando atitudes e comportamentos que só podem ser verificados na 

rotina de trabalho. Para tal, as unidades de medição devem conter indicadores que facilitem a 

avaliação, compartilhando os principais itens da gestão por competências antes do início do 

seu monitoramento.  

 

2.3.1 Gestão estratégica de competências na administração de recursos humanos  

 

Fernandes (2009) sugere que a Administração de Recursos Humanos, enquanto 

conceito detém, na maioria das vezes, uma visão distorcida dos colaboradores das 

organizações. Os observam como recursos produtivos, nas quais as atividades que executam 

devem ser planejadas e controladas segundo as necessidades da instituição, através de uma 

área central denominada Recursos Humanos. Atualmente, espera-se das empresas que 

percebam seus colaboradores como parceiros, os quais possuem habilidades, inteligência e 

criatividade e não apenas capacidades físicas, manuais ou artesanais. Na visão moderna de 

recursos humanos, administra-se com indivíduos ao invés de se administrar indivíduos. Existe 

um grande desencontro entre as atuais práticas de gestão e as necessidades das empresas e de 

seus colaboradores. Gerir pessoas ainda é uma função atribuída ao setor de recursos humanos. 
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Ainda segundo a autora, tal cenário reforçou a busca de novos modelos de gestão 

empresarial. A Gestão de Recursos Humanos está vivenciando um amplo processo de 

mudança, onde os tradicionais sistemas utilizados como referencial - centrados em cargos - 

vêm apresentando fragilidade na articulação das diversas ações de gestão empresarial e, por 

consequência, comprometem o reconhecimento do seu valor. A abordagem de gestão de 

pessoas, que detém no seu âmago o conceito de competência, demonstra enormes 

possibilidades para a articulação das relações entre os diversos processos de gestão de 

recursos humanos. 

Como dito anteriormente, as organizações estão sofrendo cada vez mais pressão do 

ambiente interno e externo no sentido de buscarem novos caminhos meios para o 

desenvolvimento mútuo entre os colaboradores e organização que representam. Nesse 

contexto, a elaboração do conceito de competência apresenta-se como uma forte revolução. 

Faceando os dois grupos de competências, pessoais e aquelas exigidas pelas organizações, 

pode-se admitir que as empresas devem mudar o foco e o modo como se relacionam com os 

seus colaboradores, valendo-se de suas competências para contribuírem mais eficazmente 

para o alcance dos objetivos destas organizações. 

Uma vez transformado o foco e o relacionamento com os seus colaboradores, a 

Gestão Estratégica de Recursos Humanos assume significativa relevância dentro da 

instituição. Apresenta-se como fomentadora de investimento em treinamentos, capacitação e 

desenvolvimento dos seus funcionários, como agente de avaliação do desempenho de cada 

profissional e da empresa como um todo e, após cada treinamento, demonstra o acerto ou não 

das medidas adotadas, ajustando-as.  

Segundo Chiavenato (2000), as organizações devem identificar talentos, que sendo 

estes responsabilizados e cobrados pelo resultado final global de suas unidades operacionais. 

O autor demonstra desse modo, a relevância da Gestão de Recursos Humanos como parceira 

no desenvolvimento da instituição, enquanto a avaliação de desempenho assume um papel 

fundamental como chave integradora das práticas de recursos humanos.  

Todo este sistema se transforma em um modelo de troca, uma vez que, de um lado a 

empresa propicia condições para o desenvolvimento do colaborador, enquanto este se 

compromete com o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela organização. 

 Constata-se, finalmente, que a Gestão Estratégica de Recursos Humanos dispõe de 

um ferramental consistente para suportar a formação e desenvolvimento de competências. De 

posse de todos os seus métodos e estratégias, ela pode auxiliar as organizações na 
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visualização do melhor meio de incremento das competências de seus colaboradores e como 

utilizá-las para o alcance dos resultados traçados.                       

 

2.3.2 Processo de desenvolvimento de Competências 

 

Fleury e Fleury (2004) afirmam que ao se analisar como os indivíduos aprendem, 

reconhece-se que a aprendizagem é um processo neural complexo que leva à construção de 

memórias. No entendimento de como o desenvolvimento de competências pode ocorrer em 

uma determinada empresa, é necessário apresentar-se a aprendizagem individual e em equipes 

nas organizações, tendo esta assumido um papel relevante para os gestores interessados na 

capacitação de sua equipe. Os autores afirmam ainda que a conjugação de situações de 

aprendizagem pode mudar o conhecimento em competência como exposto no quadro abaixo, 

sendo que este fenômeno só ocorre em um cenário educacional específico, uma vez que a 

execução das competências não agrega valor somente ao colaborador, mas também à 

empresa. Mencionando Le Boterf (1995), os autores propõem o seguinte quadro sobre o 

processo de desenvolvimento das pessoas nas organizações: 

 

  Quadro 3 - Processo de Desenvolvimento de Competências 

TIPO FUNÇÃO COMO 

DESENVOLVER 

Conhecimento Teórico Entendimento, interpretação. Educação formal e 

continuada. 

Conhecimento sobre os 

procedimentos. 

Saber como proceder. Educação formal e 

experiência profissional. 

Conhecimento empírico. Saber como fazer. Experiência profissional. 

Conhecimento social. Saber como comportar. Experiência social e 

profissional. 

Conhecimento Cognitivo. Saber como lidar com a 

informação, saber como 

aprender. 

Educação formal e 

continuada, e experiência 

social e profissional. 

  Fonte: Fleury & Fleury (2004). 

 

Os autores apontam que o processo de aprendizagem ocorre em três níveis: 
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 Nível do indivíduo: nele próprio, a aprendizagem é carregada de emoções 

negativas ou positivas e obtida por meio de diversos caminhos. 

 

 Nível do grupo: a aprendizagem pode vir a ser um processo social e, para 

reconhecê-la, é necessário observar-se como o grupo aprende, como combina 

suas crenças individuais e compartilha os esquemas coletivos.  Este processo 

pode constituir indicadores para a ação e o desejo de se pertencer a um grupo 

pode agir como elemento motivacional para a aprendizagem. 

 

 Nível da organização: a aprendizagem individual, compartilhada no grupo, 

institucionaliza-se e evidencia-se na organização através da estrutura, suas 

regras, procedimentos e elementos simbólicos. As organizações devem 

desenvolver suas memórias para reter e recuperar estas informações.  

 

Fernandes (2009), citando Senge (2002), sugere que o mundo não é composto de 

forças separadas, sem relação entre elas e que, quando esta linha de pensamento for realmente 

absorvida e for colocada em ação, serão construídas as organizações que aprendem, nas quais 

“as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar os resultados que realmente 

desejam, onde se estimulam padrões de pensamento novos e abrangentes, a aspiração coletiva 

ganha liberdade e onde as pessoas aprendem continuamente a viver juntas.” (SENGE, 2002). 

De acordo com o autor, as empresas que irão obter sucesso no futuro serão aquelas 

que descobrirem como inserir nos colaboradores o comprometimento e a capacidade de 

aprender em todos os níveis da organização. Para fazerem parte do grupo de instituições que 

aprendem, as empresas precisam desenvolver cinco “tecnologias componentes” às quais, 

embora trabalhadas separadamente, cada uma é fundamental para o sucesso das demais, como 

ocorre em qualquer conjunto. Elas são apresentadas a seguir, visando a entender a tipologia 

do autor para aprendizagem organizacional constante: 

 

1. Pensamento Sistêmico – existe uma conexão entre as pessoas, as empresas e suas 

ações, unidas por um fio invisível de ações inter-relacionadas, que muitas vezes 

levam anos para manifestar os efeitos de uma ação sobre as outras. Este 

pensamento é, segundo Senge (2002) um quadro de referência conceitual, um 

conjunto de conhecimentos e ferramentas “[...] desenvolvidos ao longo dos 

últimos cinquenta anos para esclarecer os padrões como um todo e ajudar-nos a 

ver como modificá-los efetivamente”. 

 

2. Domínio Pessoal – diz respeito à disciplina de esclarecer e aprofundar 

continuamente nossa visão pessoal, concentrando nossas energias de desenvolver 

paciência e ver a realidade objetivamente, é o alicerce espiritual para 

organização que aprende. Segundo Senge (2002), a capacidade da organização 

para o desenvolvimento da aprendizagem não deve ser maior que o 
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comprometimento do que a dos seus integrantes para tal, e a conexão entre a 

aprendizagem pessoal e a organizacional é um aspecto muito interessante a ser 

profundamente analisado. 

 

3. Modelos Mentais – são os pressupostos arraigados ao nosso pensar que 

influenciam a nossa forma de interpretar o mundo e agir. Nem sempre são 

processos conscientes, mas produzem efeitos no nosso comportamento. 

Identificar estes modelos mentais é interessante porque fornece indicadores do 

nosso próprio eu, das nossas imagens internas e nos força a analisá-las – isso 

pode nos levar a aprendizagem quando levamos nossos pensamentos ao 

conhecimento do outro, refletimos e nos expomos ao diálogo, indagação, 

argumentação. 

 

4. Visão Compartilhada – é uma visão genuína e compartilhada por todos os 

envolvidos na organização sobre o futuro que buscamos criar, gerando 

envolvimento e comprometimento de todos com a empresa, não porque são 

obrigados, mas porque realmente acreditam naquilo que defendem.  

 

5. Aprendizagem em Equipe – é a capacidade das pessoas envolvidas em uma 

equipe produzirem resultados e aprendizagens, tendo como princípio que a 

inteligência da equipe excede a inteligência dos seus membros, daí surge um 

paradoxo, porque ao mesmo tempo, quando estão em processo real de 

aprendizagem, as equipes influenciam o crescimento dos indivíduos mais 

rapidamente do que em outra situação. Nesta disciplina inclui-se o diálogo para 

que cada um descentralize o foco de suas idéias individuais para pensar em 

conjunto. 

 

 

O autor argumenta ainda, que a aprendizagem em equipe é vital, pois as equipes, e 

não os indivíduos, são a unidade de aprendizagem fundamental nas organizações modernas. 

Esse é o ponto crucial: se as equipes não tiverem capacidade de aprender, a organização não a 

terá. Desta feita, o processo de aprendizagem em uma organização envolve a elaboração de 

mapas cognitivos, como denominou Fleury (2004), que viabilizem compreender o que está 

acontecendo no ambiente externo e interno da organização, definindo novos comportamentos 

que comprovem a efetividade do aprendizado.  

Um exemplo prático e bem-sucedido de aplicação do Modelo de Aprendizagem 

Organizacional de Senge foi realizado por Andrade (1998) na empresa de trens urbanos de 

Porto Alegre – TRENSURB. O autor da pesquisa relatou que durante toda a experiência 

realizada com a TRENSURB, os integrantes do grupo de trabalho referiram-se a ela como um 

projeto de desenvolvimento gerencial, acreditando que este era o modelo de trabalho ideal 

para a transformação da empresa. Esta percepção do grupo foi obtida a partir das suas 

próprias experiências e da visão que têm da realidade, além da visão de longo prazo, que as 
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coliga ao entendimento do que a empresa precisa para crescer. Através da experiência 

utilizando o pensamento sistêmico, possibilitou-se elaborar uma teoria sobre o que é a 

realidade da TRENSURB em diversas de suas dimensões e de como transformá-la.  

Uma vez que a aprendizagem não deve ser absorvida por um caráter doutrinário, mas 

pelo entendimento de colaboradores verdadeiramente comprometidos e interessados na sua 

própria mudança e da organização, obteve-se como resultado da experiência a real 

possibilidade de transformação da vida pessoal e profissional de indivíduos e equipes da 

TRENSURB. 

Avaliar os resultados de se trabalhar com aprendizagem organizacional demanda 

uma visão precisa do futuro, mas, sobretudo, da manutenção do processo de para lá 

encaminhar-se. Com esta percepção bem-definida, é possível estabelecer um grupo de 

indicadores que possam avaliar os resultados do trabalho. 

 

2.3.3 KPIs – Abordagens e hierarquização  

 

Neste capítulo iremos abranger desde o conceito de “indicadores”, como construí-

los, os benefícios e a importância de uma gestão por indicadores, até as principais 

dificuldades encontradas na implantação dessa gestão.  

O que são indicadores-chave de desempenho? Segundo Cavagnoli (2009), são 

índices que espelham os fatores críticos de sucesso de uma instituição. Eles exprimem os 

objetivos da empresa e devem ser quantificáveis. Se um indicador não tiver um determinado 

valor estabelecido, deve-se apontar um modo para medir sua evolução. Os indicadores-chave 

de desempenho tiveram sua utilização aplicada nas mais variadas questões ligadas a negócios 

e empresas. Com os novos recursos de tecnologia de informação, podem ser criados índices 

para qualquer nível de um processo, medindo o seu resultado. O conjunto de índices 

monitorados pode indicar o sucesso e o fechamento de um objetivo estratégico em uma 

empresa. Outro ponto importante no que tange o monitoramento de indicadores, é que quando 

forem compatíveis e disponibilizados, possibilitam comparar desempenhos entre as 

instituições. As empresas com melhores resultados podem servir de referência para outras que 

desejem estar sintonizadas com as melhores práticas do seu segmento. 

De acordo com Soares e Runte (2012), desde o surgimento das primeiras indústrias, 

percebeu-se a necessidade de se quantificar e qualificar as atividades para que fosse possível 

monitorar dados específicos e, deste modo, melhor gerenciar o negócio. Inserido neste cenário 

de Gestão Empresarial, surgiram as primeiras medições de indicadores. Sobretudo a partir da 
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década de 80, inúmeras instituições avançaram com o acompanhamento de uma série de 

índices, de modo a viabilizar sua medição e avaliação, objetivando sua melhoria contínua. 

Caribe (2009), afirma que os indicadores e suas utilizações obtiveram força durante o 

auge dos sistemas de gestão da qualidade total. As normas que integram a família ISO 90001 

apresentam os conceitos relacionados à gestão da qualidade, estruturado por um sistema de 

ações coordenadas voltadas para o controle de uma instituição no que tange a qualidade, 

estando estas relacionadas ao atendimento das expectativas de seus consumidores. A gestão 

da qualidade está baseada em uma visão integrada dos processos, sistemas e recursos 

disponíveis na organização. 

Soares e Runte (2012) afirmam ainda que a implantação dos Sistemas de Qualidade 

elevou o grau de organização das empresas a um nível mais estruturado. Elas passaram a 

monitorar o desempenho de seus produtos, processos, índice de reclamações de clientes, 

percentual de retrabalho, etc. – possibilitando o desenvolvimento dos indicadores de 

desempenho. Por outro lado, o novo desafio é a constante melhoria de seu acompanhamento, 

tanto para o levantamento de dados confiáveis e representativos, quanto para a definição de 

padrões de comparação e desempenho. 

Para Parmenter (2007), indicadores é um conjunto de medidas focadas nos aspectos 

de desempenho mais relevantes para o sucesso atual e futuro da instituição. Já para Saraceno e 

Levav (1992), indicadores são variáveis que possibilitam a medição quantitativa das variações 

no comportamento dos critérios de qualidade anteriormente estabelecidos. É a variável que 

descreve uma realidade, devendo conter características de uma medida válida em termos 

estatísticos. 

Carregaro (2003) aponta que os indicadores são instrumentos de gestão que 

possibilitam gerar um processo de avaliação, portanto devem estar ligados ao sistema de 

gestão da empresa, levando-se em consideração suas metas e seus objetivos. O autor afirma 

ainda que os indicadores são sinais vitais da organização, pois comunicam o que é importante 

para toda a companhia, desde a estratégia do primeiro escalão para os demais níveis, assim 

como o controle e a melhoria dos processos no sentido inverso. 

Por fim, Soares e Runte (2012) concluem que indicadores de desempenho são 

ferramentas de gestão ligadas ao monitoramento, estas voltadas para o atingimento de 

resultados ou características desejáveis de uma iniciativa, processo, estratégia ou negócio. 

Permitem ainda melhor visualizar os ganhos em termos de resultados ou de impactos, quando 

analisada a sua evolução. Um indicador é, portanto, um instrumento vital para o 

gerenciamento de uma organização, usado para o levantamento de aspectos quantitativos e/ou 
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qualitativos de um ponto específico, fornecendo informações importantes para os processos 

de avaliação e de tomada de decisão. Os indicadores devem ofertar uma clara visão sobre o 

que se deseja mensurar, ressaltando-se que sempre será necessária uma interpretação do 

cenário no qual eles estão inseridos.  Para tal, quatro grandes grupos de indicadores podem ser 

elencados: 

 

1. Indicadores de Resultado: Indicam o nível de sucesso do que foi feito, não 

dependendo unicamente das competências da organização, podendo ser afetados por fatores 

externos.  Ex.: Indicadores financeiros (lucro do período, retorno sobre investimento), 

Indicadores de Vendas (pedidos emitidos, faturamento líquido), indicadores da área de Gestão 

de Pessoas de uma instituição (rotatividade, absenteísmo), etc. 

2. Indicadores de Desempenho: Refletem o andamento de processos, medindo o 

empenho da organização em suas várias atividades.  Ex.: Vendas (pedidos emitidos por dia, 

número de visitas mensais a clientes, itens por pedido), Finanças (Documentos Fiscais 

emitidos, Pagamentos efetuados no período), Gestão de Pessoas (número de treinamentos 

ministrados por área, contratações realizadas por mês), etc. 

3. Indicadores de Tendência: Medem aspectos que indicam se a organização está no 

caminho certo para alcançar seus objetivos. Ex.: Indicadores de mercado, econômicos ou 

sociais, que sinalizam movimentos na atividade social em relação à demanda, poder de 

compra, satisfação dos clientes, tempo de carregamento de um caminhão, etc. 

4. Indicadores de Capacidade: Mostram limites referenciais, como por exemplo, a 

capacidade produtiva, de atendimento, de distribuição, etc. 

 

No entanto, essa denominação somente faz sentido caso esteja associada ao objetivo 

estratégico da organização. Como exemplo, um indicador de resultado de um determinado 

objetivo pode ser um indicador de tendência de outro objetivo. Seria o caso de um indicador 

de erro no processo de fabricação (resultado) – este pode representar um indicador de 

tendência da satisfação do consumidor. 

Para se adquirir dados confiáveis a respeito da atuação organizacional, torna-se vital 

medir sua eficiência, eficácia e efetividade. Antes mesmo de se determinar os indicadores que 

serão mensurados, é fundamental definir os principais objetivos para que tais medições sejam 

realizadas. 
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A seguir são apresentados, de acordo com Soares e Runte (2012), os passos 

necessários ao sucesso da estruturação, monitoramento e tomada de decisão a partir da eleição 

de indicadores de desempenho: 

 

1) A Necessidade e os Benefícios de Medir 

O principal objetivo de um indicador é disponibilizar dados para a tomada de 

decisão. Os indicadores que acompanham determinado processo sinalizam o seu andamento e 

demostram para o gestor como as atividades estão ocorrendo. Basicamente eles apresentam 

resultados que indicam o estágio das diversas etapas de um processo, devendo o gestor 

escolher quais ações serão tomadas a partir da análise dos resultados dispostos. Deste modo, 

ele pode direcionar esforços, priorizando as ações que serão mais relevantes para o 

desenvolvimento dos negócios. 

Se os indicadores não são analisados de modo a agregarem valor à companhia, ou se 

não estão de acordo com os objetivos estratégicos da empresa disponibilizando dados 

importantes para o negócio, não vale a pena quantificá-los. O mais relevante em um conjunto 

de indicadores não é a sua medição, mas as ações tomadas a partir do seu monitoramento. 

Eles devem ajudar as organizações a identificarem seus principais gargalos processuais, 

promovendo o sistema de melhorias.  

O funcionamento de um sistema de indicadores tem por base o ciclo do PDCA, que 

faz parte do sistema de melhoria contínua. O PDCA é um método utilizado pelas empresas 

para gerenciar seus processos internos, garantindo o alcance de metas estabelecidas e 

utilizando os dados como tomada de decisões. 

 

Figura 2 - Método PDCA de Gerenciamento de Processos 

 
Fonte: Campos, Vicente F. (1992). 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://expressogq.blogspot.com/2011/05/as-facetas-do-pdca.html&psig=AFQjCNFKF6l_aaoRRFu40W1Uucpunq3g_Q&ust=1452270621661230
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A primeira etapa corresponde ao planejamento, fase na qual são estabelecidas as 

metas do processo analisado (onde se almeja chegar), definindo os métodos que poderão ser 

utilizados para alcançar tais objetivos. Já a segunda etapa corresponde a educação e 

treinamento necessários para que as ações planejadas possam ser realizadas. A terceira etapa 

objetiva comparar a execução com o que foi planejado, através dos dados obtidos. Nesta etapa 

os indicadores possuem maior relevância, possibilitando a quantificação ou qualificação do 

que foi executado. Por fim, a quarta etapa determina ações corretivas determinadas a partir da 

análise dos dados obtidos durante o processo. 

A importância da disseminação da cultura de indicadores deve ser alvo de destaque 

nas organizações, deixando claro para todos os envolvidos o que será medido, como será 

medido e qual será o processo de medição. Deste modo, pode-se conduzir o cotidiano dos 

colaboradores, permitindo que os diversos setores da empresa encontrem senso de prioridade, 

garantindo o alinhamento na busca de objetivos comuns da instituição. 

A cultura de indicadores em uma organização influencia diretamente o 

comportamento de seus colaboradores. Tanto a produtividade quanto a qualidade tendem a 

aumentar quando os processos estão sendo monitorados. A situação acentua-se ainda mais 

quando os resultados dos indicadores estão coligados ao alcance de objetivos e ao sistema de 

bonificações. Muitas instituições se valem deste modelo para garantir o incremento de 

desempenho de suas áreas. 

Outra vantagem relevante no processo de avaliação por indicadores é a capacidade 

da empresa na identificação do que pode ser melhorado. Através dos resultados obtidos, os 

pontos fracos de cada etapa são analisados, determinando-se, deste modo, as frentes de 

melhoria.  

Vivendo em um cenário de forte concorrência, as organizações com maiores chances 

de sucesso no mercado serão aquelas que melhor utilizarem seus indicadores, identificando 

quais mudanças serão necessárias para a obtenção da satisfação dos seus clientes. 

 

2) Seleção do que Medir 

Após a análise anterior, inicia-se o processo de seleção do que será mensurado. Se 

uma empresa possui indicadores de gestão, não significa necessariamente que o seu 

desempenho esteja sendo bem realizado. É fundamental escolher bons indicadores. Da mesma 

maneira que os indicadores podem agir como uma boa base para a tomada de decisão, a 

eleição de indicadores irrelevantes ou equivocados pode levar os gestores a tomarem decisões 

errôneas. 
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Desta forma, algumas precauções devem ser tomadas na escolha de indicadores. 

Inicialmente, deve-se evitar o excesso de índices. Em segundo lugar, os indicadores devem 

ser fáceis de serem obtidos. Não devem ser utilizados indicadores que, para serem 

mensurados, demandem custos excessivos para a empresa, o que pode inclusive comprometer 

o avanço de outros processos igualmente relevantes. 

De acordo com Davenport (2006), também é necessário selecionar os dados a serem 

analisados para o cálculo dos indicadores que foram escolhidos. Abrir mão dos dados que não 

sejam relevantes é fundamental. Assim, os analistas podem focar na tomada de decisões sobre 

o que realmente é relevante. 

Indicadores podem ser medidos com diversas finalidades, dependendo do objetivo 

estratégico da empresa e suas necessidades específicas. Para os variados processos 

desempenhados pela instituição, podemos medir: 

• Eficácia (Qualidade): Mensurada por indicadores de satisfação dos clientes ou 

usuários. Mede como o produto ou serviço é percebido pelo cliente e a capacidade do 

processo em atender suas expectativas. Estão relacionados a fazer a coisa certa do modo certo. 

• Custo: Informa valores referentes a gastos consumidos durante o processo ou a 

ganhos obtidos com o mesmo. 

• Atendimento: Garantia de entrega dos produtos ou serviços no prazo, local e 

quantidade acordados. 

• Satisfação interna: Nível médio de satisfação dos colaboradores da empresa. 

• Segurança: Segurança física dos usuários em relação aos produtos ou serviços. 

• Eficiência (Produtividade): Trata-se da utilização dos recursos para a confecção de 

produtos e serviços. Identifica e previne problemas nos processos, estando diretamente ligada 

aos indicadores de qualidade. 

• Efetividade (Impacto): Representa a capacidade de produzir um efeito. 

• Ética: Relacionada ao cumprimento de normas, regulamento, leis e códigos de 

conduta. 

• Meio Ambiente: Indicadores relacionados a questões ambientais e de 

sustentabilidade, como por exemplo, o índice de poluição diária de uma fábrica. 

 

Ainda Segundo Soares e Runte (2012) indicadores de desempenho podem ser 

medidos em três níveis básicos de hierarquia, a ver: 

- Nível operacional: Encontram-se neste patamar os indicadores de processo, que 

representam todos os processos existentes na empresa e que sejam relevantes na dinâmica de 
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criação de valor para os clientes. Estão diretamente relacionados ao cotidiano da operação. 

Pode ser monitorado um grande volume de indicadores, os quais terão mais utilidade para os 

próprios gestores dos processos acompanhados. 

- Nível Gerencial: os indicadores deste nível são utilizados pela média gerência e 

definem os diversos grupos de indicadores de processo em outros grupos que possibilitam a 

tomada de decisão gerencial, estando muito alinhados com aspectos intrínsecos dos produtos, 

serviços, fornecedores e clientes. 

- Nível Estratégico: O último nível contém os indicadores estratégicos, representando 

o posicionamento da empresa. São indicadores que pouco tem a ver com processos, mas que 

traduzem os seus impactos nos resultados alcançados pela empresa. São indicadores que 

efetivamente apresentam o cumprimento da missão e da visão da organização. Sua estrutura 

está diretamente ligada aos indicadores do nível tático e pouco espelha os processos 

operacionais, sendo utilizados principalmente para comparação dos resultados de uma 

empresa face às suas concorrentes. 

Ao passo que os indicadores são usados pelos cargos mais altos de uma organização, 

mais expressam informações abrangentes e menos apresentam os detalhes do negócio. De 

qualquer modo, não deixa de existir interseção entre eles, com maior ou menor intensidade. 

A correta seleção de quais indicadores serão mensurados é de suma relevância para que os 

esforços investidos no processo estejam focados no que realmente agrega valor, a fim de 

fornecer os dados necessários para que os gestores possam definir acertadamente as diretrizes 

para o alcance dos objetivos desejados. 

 

3) Construção do Indicador 

Takashina e Flores (1996) apontam que os indicadores devem expressar 

credibilidade e, para tal, devem ser gerados de forma criteriosa, assegurando a disponibilidade 

de dados confiáveis e relevantes no menor tempo possível e ao menor custo. A construção de 

um indicador precisa atender a vários critérios, entre eles: 

• Seletividade ou importância: Representar fortemente a característica-chave de 

satisfação do cliente. 

• Simplicidade e clareza: Indicadores devem ser de fácil obtenção, construção, 

manutenção, comunicação e entendimento pelo público em geral, sejam os clientes ou os 

usuários de processos. 
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• Validade: Capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a 

realidade que se deseja medir e modificar. Um indicador deve ser significante ao que está 

sendo medido e manter essa significância ao longo do tempo. 

• Abrangência: Os indicadores devem contemplar todos os aspectos, ou pelo menos a 

maioria, a ele relacionados. 

• Acessibilidade: É preciso que o seu método de cálculo seja acessível, considerando 

as tecnologias disponíveis na organização. Para que se possam realizar medições, é 

fundamental a existência de métricas e ferramentas de trabalho adequadas. 

• Comparabilidade: Devem ser comparáveis com outros indicadores. 

• Temporalidade: Capacidade de formação de séries temporais, que permitam 

visualizar as tendências no tempo. 

• Rastreabilidade: Facilidade de identificação da origem dos dados, seu registro e 

manutenção. 

• Sensibilidade: Capacidade que um indicador possui de refletir tempestivamente as 

mudanças decorrentes das intervenções realizadas. 

• Baixo custo: Custo de implantação e de operação compatível com o beneficio 

esperado. 

A primeira coisa a se fazer para a definição de um indicador é identificar quais são os 

Macroprocessos da organização, quem são os consumidores e quais as dimensões que serão 

medidas (qualidade x quantidade x custo). Isso irá auxiliar a construção do que se denomina 

de Árvore de Indicadores, criada através de uma hierarquia entre os itens mencionados. A 

construção de uma Árvore de Indicadores é fundamental para a transparência do ambiente 

onde cada indicador será inserido. 

Feito isto, é preciso definir as principais características do indicador: nome, fórmula 

de cálculo, fatores críticos de sucesso, unidade de medida, periodicidade, peso, meta, 

interpretação, insumos necessários para o cálculo, origem dos dados e os responsáveis por 

fornecer os dados e calcular o indicador. Para o sucesso de um sistema de medição, os 

indicadores devem atender ao cumprimento destes critérios.  

 

4) Análise dos Indicadores 

Caso não sejam interpretados e analisados adequadamente, indicadores podem não 

ser muito úteis. Por isso é importante escalar os responsáveis por calcular, analisar e divulgar 

cada indicador. Os responsáveis por cada indicador devem conhecê-los profundamente, além 

de possuírem um perfil fortemente analítico, para que possam contribuir criticando os 
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números, validando os cálculos gerados e identificando oportunidades de melhoria nos 

processos que estão sendo acompanhados. 

Os resultados dos indicadores devem ser questionados junto aos gestores de 

processos, identificando dados importantes que ocorram durante o tempo em que são 

monitorados, permitindo o aponte de eventuais desvios que possam ter ocorrido nos 

resultados neste intervalo. 

Os responsáveis pelo cálculo e análise dos indicadores devem ainda revisar o 

objetivos e alterar o critério ou a fórmula de cálculo do indicador quando necessário. Essas 

alterações devem acontecer quando percebido que o indicador não mais expressa aquilo que 

se desejava medir, ou que a sua meta ou o critério estão desalinhados com sua proposta. 

Quando isso acontece, os indicadores devem ser reajustados. 

 

5) Sistema de Indicadores 

Os indicadores normalmente são divulgados através de quadros conhecidos como 

“Gestão à Vista”.  A “Gestão à Vista” possui o objetivo de gerar visibilidade de indicadores e 

dados gerenciais da organização. Este método permite uma rápida e fácil visualização 

comparativa dos resultados alcançados e é uma maneira simples e inteligente de dividir 

informações na organização, buscando a integração de todas as áreas. O objetivo de se 

apresentar estes dados para todos os colaboradores é buscar o envolvimento e a participação 

por meio da exposição de problemas, visando sensibilizar os colaboradores de que existe uma 

ação sendo tomada para a sua solução. Para tal, os quadros de “Gestão à Vista” devem estar 

muito bem localizados e periodicamente atualizados, garantindo a sua confiabilidade. 

Souza (2010) aponta que os índices-chave de desempenho podem ter muitas 

definições: 

a) Fator escolhido, o qual influencia direta ou indiretamente a eficácia de um 

produto ou processo; 

 

b) Uma medida importante, usada isoladamente ou em conjunto com outras medidas 

(indicadores de desempenho) para monitorar quão bem a organização está 

alcançando seus objetivos; 

 

c) Uma medida de sucesso da organização ou de parte da organização utilizada para 

gerenciamento; 

 

d) É uma métrica utilizada para refletir os fatores de sucesso da organização. 
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Com os atuais recursos de Tecnologia da Informação, podem ser gerados índices de 

desempenho para qualquer etapa de um processo, quantificando-se seus resultados. Muitas 

organizações trabalham com KPIs como instrumentos de navegação. Estes vão além das 

métricas de monitoramento convencionais e podem refletir o sucesso ou não de uma empresa, 

podendo delimitar a conclusão de um objetivo estratégico da instituição. 

 

Exemplos de KPIs: 

Time to Market: tempo de lançamento de um produto ou serviço, desde a sua 

concepção à sua disponibilidade no mercado. 

Lead Time: tempo de duração de um processo. 

OTIF (On Time in Full): Distribuição de produto e gerenciamento de fornecedores 

no prazo combinado e com a entrega total. 

Stock Out: Número de veze ou dias que determinado item controlado no estoque 

chega a saldo zero. 

Market Share: Fatia de mercado dominada por um produto dentro de um 

determinado período de tempo. 

Produtividade: Número de unidades, número de visitas realizadas ou número de 

pedidos emitidos por um colaborador destacado para uma tarefa. 

Ociosidade: Quantificação de tempo em que um colaborador ou uma máquina ficam 

parados (improdutividade). 

Giro de Estoque: rotatividade de mercadorias, saldo médio de mercadorias no 

estoque. 

 

Cabe aos gestores de uma organização definir quais os indicadores de desempenho 

serão definidos para o monitoramento de uma determinada tarefa, alinhando seus 

atingimentos com a visão e com os objetivos estratégicos da empresa. Todavia muitas 

empresas encontram dificuldades de elegerem um conjunto ideal de KPIs para o 

monitoramento eficaz de suas atividades. Estes dependem tanto da estratégia de negócio 

quanto do método escolhido, mas o que realmente irá defini-los será a análise almejada com 

este monitoramento. 

Ainda segundo Souza (2010), é fundamental definir-se previamente o que se deseja 

acompanhar e analisar, antes de se escolher os KPIs que irão balizar uma atividade específica. 

O conjunto de índices de desempenho escolhido deverá ser condensado em um Dashboard – 

painel de indicadores que medem o desempenho e o alcance de objetivos traçados, ajudando a 
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organização a direcionar o negócio rumo à estratégia definida, servindo como guia de 

inovação e qualidade na prestação de seus serviços. 

Como um painel de um veículo, onde se pode checar itens tais como consumo de 

combustível, velocidade, temperatura do motor, giros por minuto, etc., o Dashboard possui 

várias métricas que permitem a empresa conduzir com segurança os diversos pontos alinhados 

com sua estratégia e visão de futuro. 

A estruturação de um Dashboard dependerá da necessidade da organização em 

termos de quais índices de desempenho serão monitorados. Enquanto alguns dados podem ser 

compartilhados entre diversas áreas da empresa, outros podem ter interesse mais específico. 

Dashboards de indicadores de desempenho são vitais para o constante 

aprimoramento das atividades de uma organização. Para tal, é necessário definir-se 

corretamente quais KPIs serão acompanhados, permitindo à empresa entender se seu negócio 

segue na direção correta. Quanto mais específica for a escolha de um determinado índice, 

mais assertiva será análise decorrente de sua interpretação, permitindo a excelência de 

operação das áreas envolvidas. 

Se o conjunto de indicadores não for bem escolhido, ou ainda, mal monitorado, os 

gestores não obterão uma visão concreta do desempenho de suas áreas, produtos ou serviços. 

O que não é adequadamente mensurado não pode ser alvo de melhoria. A figura 3 a seguir 

apresenta um modelo de Dashboard de desempenho de investimentos nos serviços de 

tecnologia da Informação do MIT. 
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Figura 3 - Dashboard de desempenho de investimentos nos serviços de tecnologia da 

Informação do MIT. 

 
       Fonte: MIT IS&T Department (2006) 

 

 

Um método bastante utilizado para eleição de indicadores-chave de desempenho é o 

Balanced Scorecard. 

Mendes (2013), citando Caldeira (2010), aponta que o Balanced Scorecard (BSC), 

além de ser um mecanismo de implantação estratégica, é um importante sistema de medição 

de resultados. Trata-se de uma ferramenta que permite a melhoria contínua de desempenho, 
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geradora de maior competitividade. O BSC permite a organização traduzir a sua estratégia em 

um grupo de objetivos e índices de desempenho. Kaplan & Norton (1996), apresentam quatro 

processos de gestão estratégica a partir do BSC, estabelecendo uma ligação entre as iniciativas 

operacionais (curto prazo) e os objetivos estratégicos (longo prazo). Estes quatro processos 

também estão ligados entre si, estruturados em quatro diferentes perspectivas: 

 

 Definição e tradução da visão estratégica: Defini-la, costurando consensos entre 

as áreas. 

 

 Feedback e aprendizagem estratégica: Articular a visão compartilhada, 

fornecendo feedback ao segmento e possibilitando a aprendizagem e a revisão da 

estratégia. 

 

 Planejamento e captação de recursos: Determinar objetivos e metas, alinhando as 

iniciativas estratégicas com a captação de recursos. 

 

 Comunicação e alinhamento estratégico: Comunicar e educar, coligando a cessão 

de recompensas com o alcance de resultados extraídos da medição de 

desempenho. 

 

Ainda segundo Caldeira (2010), este processo deve ser concebido em duas etapas: a 

primeira desenvolvida a partir da análise estratégica e a segunda por uma formulação 

estratégica, uma vez que este modelo é uma ferramenta de implantação estratégica.  

O objetivo da análise estratégica é a compreensão da posição ocupada pela empresa 

no segmento em que atua, através da delimitação do cenário de pontos-chave do presente e do 

futuro da empresa, bem como parametrizar as oportunidades oferecidas pelo ambiente e 

compreender as competências da instituição. Esta interpretação pode ser realizada através de 

vários modelos de análise da posição ocupada pela organização no seu meio, como por 

exemplo, a análise SWOT ou ainda pelo modelo das cinco forças de Michael Porter, o qual 

será apresentado mais a frente.  

Após realizar a análise estratégica, a organização poderá visualizar um horizonte de 

expectativas dentro do segmento em que atua, definindo o posto na qual a empresa objetiva 

ocupar. Depois desta etapa, a organização está apta para estruturar a sua missão, visão, 

valores fundamentais e os seus fatores críticos de sucesso. 

De acordo com Russo (2009), após desenvolver a análise estratégica e iniciar a 

formulação estratégica, a empresa poderá estruturar o seu modelo de BSC, sendo que para tal 

ela deve galgar sete passos, a ver:  
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 Definição da visão da organização - definir o que a organização visa ser no 

futuro. Esta visão demostra a forma como a empresa espera que os seus clientes 

a imaginem no futuro. Para traduzir-se a visão em termos operacionais, é 

necessária dividi-la em perspectivas, objetivos e indicadores.  

 

 Estabelecer as perspectivas da organização - as perspectivas apontam o que a 

empresa pode oferecer aos seus stakeholders no curto prazo (visão financeira) e 

no longo prazo (visão não financeira).   

 

 Estabelecer objetivos estratégicos - para efetivar-se a estratégia da organização, 

seus objetivos devem ser definidos. A sua formulação torna mais clara a visão da 

empresa em cada uma das suas perspectivas. Os objetivos estratégicos, ainda que 

estabelecidos dentro de cada uma das quatro perspectivas, devem estar bem 

representados no panorama estratégico e devem possuir ligações de causa e 

efeito entre eles.  

 

 Definir os fatores críticos de sucesso – devendo estes ser observados em paralelo 

aos objetivos estratégicos, uma vez que são eles que proporcionam mais valor 

aos clientes e melhor diferenciam os concorrentes na criação de valor. 

 

 Definir Indicadores – responsáveis pela medição e avaliação do cumprimento da 

direção estratégica estabelecida pela empresa. Para cada objetivo, deve ser 

determinado pelo menos um indicador, de modo a permitir-se quantificar e 

avaliar o seu cumprimento. 

 

 Planos de ação: O BSC deve conter ações especificas para o desenvolvimento da 

estratégia, definindo o que fazer e quando fazer.  

 

 Monitoramento do Balanced Scorecard - o BSC deve ter um acompanhamento 

permanente (avaliação periódica, feedback, aprendizagem e melhoria 

estratégica), para sua melhoria contínua. A coleta de dados deve ser feita 

periodicamente e a análise dos dados deve visar o aperfeiçoamento e revisão dos 

procedimentos e da estratégia definida.  

 

Mendes (2013) novamente citando Caldeira (2013), alega que para cada KPI devem-

se agregar os seguintes elementos:  

 

 Objetivo - é a ferramenta de comunicação das intenções estratégicas. Os 

objetivos devem esclarecer, para todos os colaboradores, o que a empresa 

pretende atingir e em que período de tempo.  

 

 Índice - fórmula matemática que objetiva calcular o resultado do indicador.  
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 Resultado - valor atingido pela organização em um determinado período de 

tempo.  

 

 Meta - quantifica a ambição do objetivo. Incentiva a busca dos resultados 

desejados em um prazo referido. 

 

 Desvio - representa a diferença entre o valor previsto e o valor alcançado.  

 

 Desempenho - normalmente apresentado em percentagem, é a forma de 

comparar indicadores com unidades de medidas diferentes.  

 

 Avaliação - avaliação qualitativa obtida através do desempenho apresentado.  

 

Ainda segundo o autor, um bom KPI deve possuir quinze características. Ainda que 

poucas empresas consigam realizá-las integralmente, qualquer KPI com algumas destas 

características pode ser considerado para construção do mapa de indicadores de uma 

instituição: 

  

1. Pertinência dos indicadores;  

2. Credibilidade do resultado alcançado;  

3. Esforço aceitável para o apuramento do resultado;  

4. Simplicidade de interpretação;  

5. Simplicidade de cálculo;  

6. Fonte de dados intraorganizacional;  

7. Cálculo automático; 

8. Possibilidade de auditar as fontes de dados com eficácia;  

9. Alinhamento com frequência de monitoramento; 

10. Possibilidade de cálculo em situações excepcionais;  

11. Proteção contra efeitos externos;  

12. Não geração de efeitos danosos;  

13. Possibilidade de benchmarking; 

14. Atualização contínua;  

15. Necessidade de se determinar uma meta.  
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 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos empregados para a elaboração do 

trabalho, de modo a permitir a compreensão do leitor com as etapas a seguir. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DE PESQUISA 

 

Segundo Gil (2002), a pesquisa é um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O principal objetivo da pesquisa é encontrar respostas 

para problemas valendo-se de procedimentos científicos.  

Marconi e Lakatos (2007) revelam que uma pesquisa integra um problema, 

despertando uma busca por respondê-la, abordando questões que podem ser invalidadas ou 

confirmadas. A pesquisa é ainda um processo de sistematização, não apenas de confirmação 

ou reestruturação de dados já conhecidos, mas, sobretudo, exigindo comprovação e 

verificação destes.  

Para os autores Booth, Colomb e Williams (2005, p. 90), pesquisa “é simplesmente 

reunir informações necessárias para encontrar resposta para uma pergunta e assim chegar à 

solução de um problema”. 

 

3.2 ESCOLHA DO MÉTODO DA PESQUISA 

 

Nesta etapa apresenta-se o método e técnicas de pesquisa de campo a serem 

utilizados, para coleta e apuração de dados a partir do referencial teórico pesquisado neste 

estudo. 

Gerhardt e Silveira (2009) classificam as pesquisas de acordo com as seguintes 

características: quanto à natureza da pesquisa, a forma de abordagem dos problemas, os 

objetivos e os meios de investigação. 

Almeida (2011) declara que uma pesquisa aplicada tem como objetivo gerar 

conhecimento para aplicação prática e dirigido à solução de problemas específicos, 

envolvendo interesses e verdades locais. 

Os autores Gerhard e Silveira (2009) apontam que a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com a representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização etc. Esta pesquisa é catalogada como 

qualitativa pela abordagem seguida.  
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É possível classificar a pesquisa em três grupos: exploratórias, descritivas e 

explicativas (GIL, 2002). 

Para esta pesquisa foi utilizada metodologia de caráter exploratório. Os autores 

Selltiz et al. (1967) declaram que pesquisas exploratórias visam proporcionar maior 

proximidade com o problema, buscando torná-lo mais explícito ou permitindo construção de 

hipóteses. Estas pesquisas, portanto, têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias 

ou a descoberta de intuições.  

O planejamento deste trabalho é flexível, de modo a possibilitar considerarem-se os 

mais variados aspectos relativos ao dado pesquisado. Na maioria dos casos, essas pesquisas 

envolvem: 

 

 Análise de modelos que facilitem o entendimento.  

 

 Levantamento bibliográfico, questionários. 

 

 Entrevistas com indivíduos que possuem experiências práticas com o problema 

pesquisado. 

 

Um dos meios de apuração estabelecido foi o levantamento ou survey. De acordo 

com Fonseca (2002), a pesquisa com survey pode ser citada como sendo a obtenção de dados 

ou informações sobre as características ou as opiniões de um determinado conjunto de 

indivíduos, apontado como representante de uma população-alvo, utilizando um questionário 

como instrumento de pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada através de um questionário, o qual terá como objetivo 

central apurar, juntos aos respondentes, a importância do monitoramento dos indicadores de 

desempenho na área de vendas e sua real aplicabilidade para o desenvolvimento do setor e 

seus colaboradores. 

Gil (2002) declara que a elaboração de um questionário reside basicamente na 

tradução dos objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. Obviamente, não 

existem normas rígidas a respeito da elaboração do questionário. No entanto, ainda conforme 

Gil (2002), a partir da experiência dos pesquisadores é possível definirem-se algumas normas 

práticas para a elaboração de um questionário.  

Gerhardt e Silveira (2012) afirmam que Questionário é um instrumento de coleta de 

dados constituído por uma série ordenada de questões que devem ser respondidas por escrito 

pelo informante, sem a presença do pesquisador. Tais perguntas buscam levantar opiniões, 
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crenças, sentimentos, interesses, expectativas, e a linguagem devem ser simples e direta, para 

que o indivíduo que irá respondê-lo entenda com clareza o que está sendo arguido.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Lakatos e Marconi (2003) argumentam que existem várias formas para a realização 

da coleta de dados, as quais variam de acordo com as circunstâncias ou com o tipo de 

investigação. Os autores listam alguns exemplos gerais: coleta documental, observação, 

entrevista, questionário, formulário, medida de opiniões e de atitudes, técnicas 

mercadológicas, testes, sociometria, análise de conteúdo e história de vida. 

Como citado acima por Lakatos e Marconi (2003), há uma grande variedade de 

processos para a realização da coleta de dados.  

Entre os pontos de planejamento de pesquisa, está o plano de amostragem. Segundo 

Schiffman e Kanuk (2000), um plano de amostragem deve responder às seguintes questões: 

quem pesquisar (unidade de amostragem), quantos pesquisar (o tamanho da amostra) e como 

selecionar (o procedimento da amostragem). A decisão de quem pesquisar exige que o 

universo seja definido de modo que uma amostra adequada possa ser selecionada. As 

entrevistas realizadas com o público correto são fatores básicos para a validade do estudo. O 

tamanho da amostra depende do orçamento disponível e do grau de confiança que a empresa 

quer alocar aos resultados. O procedimento de amostragem pode ser realizado por meio de 

uma amostra probabilística ou não probabilística. No primeiro caso, os resultados podem ser 

projetáveis para a população total; já no segundo caso, os resultados não podem ser 

generalizados. Para a escolha do processo de amostragem, o pesquisador deve levar em conta 

o tipo de pesquisa, a acessibilidade aos elementos da população, a disponibilidade ou não de 

ter os elementos da população, a representatividade desejada ou necessária, a oportunidade 

apresentada pela ocorrência de fatos ou eventos, a disponibilidade de tempo, recursos 

financeiros e humanos etc. (MATTAR, 1996).  

De acordo com Babbie* (1999), utiliza-se amostragem não probabilística “em 

situações em que a amostragem probabilística seria dispendiosa demais e/ou quando a 

representatividade exata não é necessária”. Nakano (2010) argumenta que a amostragem não 

probabilística vem sido utilizada em várias situações, como por exemplo, em pesquisas de 

mercado - apesar da impossibilidade de estenderem-se os resultados para a população. De 

                                                      
* BABBIE Earl. Métodos de Pesquisa Survey. Tradução de Guilherme Cezarino. BH: Editora UFMG, 1999. 

  519 p. 
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uma forma geral, essas amostragens são menos custosas e mais rápidas, embora ocorra 

limitação de inferência dos resultados obtidos. Os principais métodos deste tipo de 

amostragem são: amostragem intencional ou por julgamento, amostragem por cotas, por 

tipicidade e confiança em sujeitos disponíveis.  

Segundo Marconi e Lakatos (2007), a amostragem por tipicidade é utilizada em 

casos onde considerações de diversas origens impedem a escolha de uma amostra 

probabilística, ficando à disposição do pesquisador “a tentativa de buscar, por outras vias, 

uma amostra representativa”.  

 

3.4 SELEÇÃO DO CASO E DA AMOSTRA 

 

Anderson, Sweeney e Williams (2007) apontam que uma população é o conjunto de 

todos os elementos de interesse em um estudo e uma amostra é o subconjunto da população. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2003), amostra é uma parcela convenientemente 

selecionada do universo (população) sendo esta um subconjunto do universo. 

Segundo Gil (2002), quando o universo é numeroso e esparso, é recomendável a 

seleção de uma amostra na qual os indivíduos são selecionados com base em certas 

características tidas como relevantes pelos pesquisadores, mostrando-se mais adequada para a 

obtenção de dados de natureza qualitativa. 

Levando-se em conta a amplitude dos modelos de avaliação e gestão por 

competências adotada pelas empresas pesquisadas, tornou-se necessário definir uma amostra 

que fosse simultaneamente representativa e viável na sua operacionalização.  

No presente trabalho, a amostra foi estabelecida através de critérios de amostragem 

por conveniência, selecionando-se respondentes (gestores de RH, Marketing e Vendas) pela 

acessibilidade e pela ligação destes com o tema específico. Esta característica de amostra 

reflete a não aleatoriedade da amostra selecionada, impossibilitando que estes elementos 

sejam objetos de certos tratamentos estatísticos. Para uma boa amostragem da Divisão 

pesquisada, foi realizada uma pesquisa de acordo com estatística não paramétrica, sendo 

extraídos os dados primários de uma amostra não probabilística composta por 36 gestores da 

Divisão Profissional da empresa objeto de estudo, composta por 360 funcionários. Os 

entrevistados dispuseram de 10 dias para enviarem suas respostas. Foram respondidos 31 

questionários, o que representa 86% do total de questionários distribuídos. Para execução 

desta pesquisa, foi estruturado um questionário no modelo de Escala Likert de cinco pontos 

visando medir atitudes e comportamentos utilizando opções de resposta que variam de um 
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extremo a outro (por exemplo, de nada provável para extremamente provável). Ao contrário 

de uma simples pergunta de resposta "sim ou não", uma Escala Likert permite descobrir 

níveis de opinião. Isso pode ser particularmente útil para temas ou assuntos sensíveis ou 

desafiadores. O tipo de questionário escolhido foi o surveymonkey, por ser uma ferramenta de 

coleta de dados de fácil utilização por sua interatividade, confiável, com visibilidade de 

resultados em tempo real e adaptável às mais diversas necessidades.  

O questionário foi dividido em quatro partes. A primeira parte é composta por 

perguntas definidoras do perfil do entrevistado (1 a 3). A segunda parte estrutura as questões 

referentes ao monitoramento de indicadores de desempenho que a Divisão e o informante 

realizam (4 a 7). A terceira parte apresenta as questões integrantes do modelo de avaliação de 

desempenho em vendas adotado pela Divisão (8 a 10), segundo o Quadro 7: Dashboard KPIs 

Comerciais Divisão Profissional, contido no item 4.2 – Monitoramento dos Índices de 

Desempenho na Empresa Objeto do Estudo, buscando-se compreender a percepção da 

amostra explorada face à sua necessidade e aplicação. A quarta parte, Ações decorrentes do 

monitoramento dos índices de desempenho, (questões 11 a 15) objetiva checar a impressão 

dos entrevistados sobre a correlação entre os índices monitorados e o ajuste da política 

comercial. 

 

3.4.1 Pré-teste 

 

De acordo com Hair Jr. et al. (2005), nenhum questionário deve ser aplicado antes 

que o pesquisador avalie a provável exatidão e coerência das respostas. 

Da mesma forma, Gil (2002) aponta que pesquisas de campo requerem a utilização 

de variados instrumentos, tais como: formulários, questionários, entrevistas e escalas de 

observação. Portanto é fundamental a realização de um pré-teste de cada ferramenta antes de 

sua utilização, visando desenvolver os processos de aplicação, testar o vocabulário empregado 

nas perguntas, validar se as perguntas ou as observações a serem feitas permitem mensurar as 

variáveis que se pretende auditar. 

De acordo com a orientação dos autores, o questionário foi enviado para um Gerente 

de Trade Marketing e para um Diretor Comercial, para realização de um pré-teste. Após a 

execução deste processo, identificou-se a necessidade de aperfeiçoamento das questões, sendo 

estas aprimoradas para uma aplicação definitiva e oficial. O ajuste ocorreu com a adição de 

novas perguntas, tornando o questionário mais completo, visando uma melhor tabulação e 

consequente análise dos dados coletados. 
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3.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Para Lakatos e Marconi (2003), constitui-se o núcleo central da pesquisa a análise e 

interpretação. Por representar a lógica dedutiva e indutiva do processo de investigação, a 

importância dos dados não está neles próprios, mas por eles proporcionarem respostas às 

investigações, como abordado por Best (1972). 

Face ao exposto, foi utilizada, no presente trabalho, a metodologia proposta por 

Minayo (2007), que divide a análise do conteúdo em três etapas: 

 

 Pré-análise: Organização dos dados para análise.  

 

 Exploração do material: Material é preparado para apresentar aos analistas as 

informações que envolvem as características gerais do material. 

 

 Tratamento dos resultados: Avaliação das respostas para se determinar a 

frequência e a relevância no contexto da pesquisa.  

 

Abaixo, o quadro síntese da metodologia da pesquisa utilizada neste trabalho. 

 

Quadro 4 - Quadro síntese da Metodologia da Pesquisa 

 Fonte: O autor. 



 

 

 

60 

4 ESTUDO DE CASO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
Este capítulo apresenta, respectivamente, a empresa e a sua Divisão objeto do estudo, 

bem como o modelo de monitoramento de índices de desempenho adotado pela sua área 

comercial, além da análise descritiva dos resultados da pesquisa de campo. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

A organização atua no segmento de cosméticos.  Possui três fábricas – duas no Rio 

de Janeiro e uma em São Paulo. A sede da companhia, localizada no Rio de Janeiro, comanda 

três Centros de Distribuição, um Centro de Pesquisa e Inovação e duas Academias de 

Profissionalização Técnica (Rio de Janeiro e São Paulo), além de uma ampla força de vendas, 

direta e indireta, que cobre todo o território nacional. 

 

4.1.1 Apresentação da Divisão onde o caso será analisado 

 

Inserida na empresa objeto do estudo, a Divisão de Produtos Profissionais distribui 

seus produtos em salões de beleza, perfumarias e atacadistas especializados e distribuidores 

parceiros em todo o território nacional, oferecendo produtos e serviços para atender as 

expectativas do setor em termos de coloração, forma, finalização e tratamento para os cabelos. 

Possui 360 colaboradores e conta com um setor comercial composto por vendedores da força 

de vendas direta e indireta (distribuidores), além de educadores técnicos que atendem ambos 

os canais. 

 

4.2 MONITORAMENTO DE ÍNDICES DE DESEMPENHO NA EMPRESA OBJETO DO 

ESTUDO 

 

Em 2013, gestores comerciais da filial brasileira da Divisão Profissional (mercado de 

salões de beleza) de uma multinacional de cosméticos, empresa objeto do estudo de caso desta 

pesquisa, passaram a monitorar formalmente os indicadores-chave de desempenho das suas 

zonas de vendas, tendo a compilação dos dados estruturada por um novo setor denominado 

Formação Comercial – este inserido na área de Recursos Humanos.  

O sistema foi criado visando elaborar-se um processo de excelência na execução 

comercial – estabelecendo-se, através de programas de formação contínuos para as equipes, 
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um método de acompanhamento e validação dos objetivos traçados anualmente pela 

organização.  

O novo setor seria responsável pela realização de diagnósticos voltados para a 

melhoria dos resultados das marcas locais, implantando programas de excelência para o setor 

de vendas e para o BackOffice que o suporta em toda a extensão do processo comercial 

(previsão de vendas, logística comercial, recursos humanos, trade marketing, TI, etc.).  

O programa foi apresentado como plataforma fundamental para a superação dos 

desafios comerciais que se apresentariam nos anos vindouros, marcados por extrema disputa 

de mercados e por um cenário economicamente desfavorável. A execução da plataforma, no 

entanto, inicialmente não correspondeu às expectativas traçadas. Na maioria das vezes 

constatou-se que a ferramenta mostrara-se apenas como mais uma tarefa a ser executada pelos 

representantes, comprometendo seu propósito e legitimidade. 

Desta feita, percebeu-se a necessidade imediata de se entender profundamente este 

processo e as áreas por ele tocadas – buscando-se compreender melhor o fluxo de 

informações que o rege, bem como o alcance do seu potencial como sistema desenvolvedor de 

pessoas e resultados. O objetivo do novo departamento centrou-se na revisão do processo, a 

fim de realizar uma execução eficaz do monitoramento dos resultados mensais de vendas da 

Divisão, além de efetivá-la como ferramenta relevante para o desenvolvimento da área e de 

seus colaboradores, visando bem prepará-los para os desafios futuros.  

No quadro a seguir é apresentada a planilha de KPIs monitorados pela Divisão, a 

partir de abril de 2013. 
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Quadro 4 - Dashboard KPIs Comerciais Divisão Profissional Abril/2013 

 
 

Fonte: Documento obtido da empresa objeto estudo da pesquisa. 

 

O Dashboard de acompanhamento é estruturado sobre quatro pilares de 

monitoramento, com apuração específica em cada uma das marcas constituintes da Divisão:  

 

 faturamento anual; 

 

 estrutura; 

 

 distribuição; 

 

 atividade. 

 

                                                      
 Dados alterados visando à confidencialidade.  
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Cada uma destas estruturas, por sua vez, é composta por um conjunto de indicadores-

chave de desempenho próprio, cada um deles comparável ao mesmo período de apuração do 

ano anterior (no caso, abril de 2013, mês de início do monitoramento, versus abril de 2012). A 

seguir, vejamos como são definidos cada um destes indicadores: 

 

1) FATURAMENTO 

 

 Acumulado do ano e objetivo até a data – apresenta o resultado de 

faturamento em reais acumulado no ano até o mês de apuração, comparado 

com o mesmo índice realizado no ano anterior, versus o objetivo inicialmente 

traçado para esta data no ano corrente. 

 

2) ESTRUTURA 

 

 É quantificado neste pilar o número de vendedores e gestores componentes 

da estrutura comercial, bem como a razão entre eles (número de vendedores 

para cada gerente de vendas). Ainda nesta etapa monitora-se o número de 

dias de acompanhamento dos vendedores pelos seus respectivos gerentes 

comerciais. 

 

3) DISTRIBUIÇÃO 

 

 Universo de clientes – potencial de clientes estimado no mercado de atuação 

da Divisão no território nacional. 

 

 Número de clientes ativos até a data - clientes que compraram pelo menos 

uma vez no ano corrente até o mês de apuração. 

 

 Cobertura – clientes efetivamente conquistados versus o potencial de 

mercado. 

 

 Número de clientes por representante – razão entre o número de clientes 

ativos e o numero de vendedores da Divisão. 

 

 Número de clientes reativados até a data – total de clientes que não 

compravam há 11 meses e compraram no mês corrente. 

 

 Percentual de reativação – razão entre o número de clientes reativados até o 

mês de apuração e o número de clientes ativos até a data no mesmo período 

do ano anterior. 
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 Número de pedidos no mês – total de pedidos expedidos no mês de apuração. 

 

 Percentual de ativação – razão entre o número de clientes que compraram no 

mês de apuração e o total de clientes ativos no ano corrente. 

 

 Número de clientes positivados no mês – quantidade de clientes que tiveram 

pedidos emitidos no mês de apuração. 

 

 Número de clientes perdidos no mês – total de clientes que não compraram 

nos últimos 12 meses. 

 

 Ganho líquido de clientes no ano – diferença entre o número de clientes 

positivados até a data e o número de clientes perdidos. 

 

 Número de clientes ativos com Colox – total de clientes que compram itens 

de coloração (carro-chefe da Divisão). 

 

 Participação de clientes com Colox – razão entre o número de clientes com 

coloração e o total de clientes ativos acumulados no ano. 

 

 Faturamento por cliente – faturamento em reais por cliente acumulado até a 

data. 

 

4) ATIVIDADE 

 

 Número de pedidos no ano – total de pedidos emitidos até o mês de 

apuração. 

 

 Número de visitas no ano – total de visitas realizadas pela equipe de vendas 

até o mês de apuração. 

 

 Average Strike Rate – razão entre o número de pedidos emitidos e o número 

de visitas realizadas, ambos até o mês de apuração. 

 

 Número de dias úteis no ano – total de dias trabalhados até a data de 

apuração. 

 

 Número de pedidos/vendedor/dia – total de pedidos emitidos por cada 

vendedor para cada dia trabalhado no mês. 

 

 Número de visita/vendedor/dia – total de visitas realizadas por cada vendedor 

para cada dia trabalhado no mês; 
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 Faturamento por vendedor – razão entre o faturamento total da marca e o 

número de vendedores no período. 

 

 Ticket médio por pedido – razão entre o faturamento total da marca e o 

número de pedidos emitidos até a data. 
 

Para realizar uma padronização de atendimento aos clientes da Divisão, 

sintonizando-a com as demais filiais do mundo, instaurou-se um processo de vendas baseado 

em sete passos básicos relacionados com o dashboard de monitoramento de KPIs das marcas. 

Desenvolvido pela Área Internacional de Treinamento de Vendas, “Os 7 Passos da Venda” 

auxiliam os vendedores na realização de uma consultoria completa ao PDV. A seguir a 

descrição de cada passo e seus subitens: 

 

1. Preparação 

Coletar e analisar as informações e o potencial do setor. Definir os seus clientes 

presentes e os clientes potenciais. Elaborar o seu plano de ação e o seu roteiro. Ter objetivos 

de visita claros para cada cliente. Preparar e conhecer bem todo o seu material. 

2. Contato 

Agendar uma reunião incitando o interesse. Causar uma primeira boa impressão. 

Apresentar-se, apresentar a sua empresa. Observar o ponto de venda e a atitude do cliente. 

Criar um ambiente positivo e um clima de confiança. 

3. Interesse 

Incitar o interesse adaptando-o ao cliente. Dominar o questionamento. Praticar a 

escuta ativa, interessar-se pelo cliente. Identificar as necessidades e as motivações do cliente. 

Esclarecer e reformular, utilizando uma linguagem familiar para o cliente. 

4. Desejo (Vontade) 

Personalizar e adaptar a oferta ao cliente. Focar-se nas motivações do cliente. 

Argumentar de forma estruturada e eficaz. Expressar os benefícios para o cliente. Dominar 

bem o Plano de Venda e as animações. Apresentar e demonstrar claramente os produtos. 

5. Tratar (Lidar) com as objeções 

Ouvir atentamente. Recebê-las sem pré-julgamentos. Controlar suas emoções. 

Manter-se positivo. Manejar concessões e compensações. Dominar bem o Plano de Venda e 

as ações comerciais. Reformular a informação oferecendo contra-argumentos. 
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6. Adesão 

Identificar o bom momento de realização da venda e assumir as suas 

responsabilidades. Utilizar a técnica adaptada para concluir o negócio. Engajar o cliente de 

forma positiva. Apoiar o cliente nas suas escolhas. 

7. Confirmação 

Agendar a próxima reunião. Cultivar a confiança, fortalecer a relação. Realizar 

rapidamente as ações validadas com o cliente. Informar, cumprir as promessas feitas e manter 

a relação. 

Buscando facilitar a visualização e acompanhamento no campo dos “7 Passos da 

Venda” (denominado roadcheck), por parte dos gerentes comerciais, foi desenvolvida 

igualmente uma Mandala de Vendas – figura orientadora do acompanhamento, a qual 

classifica o desempenho do vendedor durante uma saída à campo para avaliação realizada 

pelo seu gestor. Classificando seus vendedores individualmente de 1 (Fraco) a 4 (Muito bom) 

em cada um dos passos acompanhados, como apresentado no centro da Figura 4 a seguir, o 

gerente comercial pode unir a pontuação alcançada por cada um deles – formando um 

polígono resultante de sua atuação (como apresentado na base da Figura 5). A área externa ao 

polígono representa o conjunto de competências a serem desenvolvidos pelo vendedor. O 

plano de ação a ser construído por ele e seu respectivo gestor a partir deste diagnóstico, 

voltado para as oportunidades de melhoria do seu trabalho, estão representados a seguir:                 

 

Figura 4 - Coaching personalizado 

 
Fonte: Documento obtido da empresa objeto da pesquisa.   

                                                      
 Dados alterados visando à confidencialidade 
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O plano de coaching personalizado, planilha eletrônica apresentada na figura 4, é 

realizado formalmente a cada três meses desde abril de 2013, em uma data acordada entre o 

gestor e o vendedor para a avaliação de seus passos dentro da sua zona de vendas. O relatório 

contém à esquerda a classificação (de 1 a 4) de cada passo e seus respectivos subitens 

constituintes da Mandala (gerada automaticamente no centro da figura, na medida em que os 

dados à esquerda são mensurados e lançados na planilha de dados). À direita da figura, é 

apresentado o consequente plano de ação (oportunidades) para melhoria dos resultados 

obtidos – que serão comparados com a próxima avaliação, à qual será efetivada em três meses 

a contar a partir da data do último acompanhamento. Neste intervalo, o gestor deverá auxiliar 

o vendedor no incremento das competências com possibilidades de melhoria, através da 

realização de formação no campo (roadcheck), treinamentos ministrados pelo formador 

comercial (RH) ou da participação em seminários presenciais e/ou e-learnings de vendas 

disponibilizados pela área de desenvolvimento da empresa (Human Resources Learning). 

A Figura 5 a seguir, consolida a atividade de monitoramento dos KPIs comerciais. O 

Dashboard KPI Comercial passou a ser gerado como ferramenta piloto por uma das marcas 

da Divisão em setembro de 2015, traduzindo os resultados diários de cada representante de 

vendas e os comparando com sua meta mensal e com os resultados acumulados no ano 

corrente. O Painel apresenta ainda, na sua base, a Mandala dos 7 Passos atualizada por 

vendedor, permitindo ao gestor comercial analisar os dados quantitativos e qualitativos de 

seus vendedores, do mesmo modo que o auxilia na formatação do plano de ação presente e 

futuro para cada um deles. A área de formação Comercial responsabiliza-se, neste momento, 

pela realização de atividades de desenvolvimento (treinamentos específicos, ações de 

monitoramento, etc.) personalizadas por vendedor, em parceria com seu gestor direto. 

Espera-se com este processo desenvolverem-se os colaboradores da área comercial, 

identificando e capacitando os possíveis talentos a serem preparados para assumirem postos 

de gestão na hierarquia de vendas da Divisão ou do Grupo (Gestão por Competências). No 

que tange o seu principal objetivo, retenção, capacitação e promoção de colaboradores a partir 

do monitoramento de seus resultados e competências, busca-se o continuísmo da estratégia 

comercial e a aquisição de vantagem competitiva a partir da qualidade na prestação de 

serviços de sua equipe comercial. 



 

 

 

68 

     Figura 5 - Dashboard KPI Comercial 

 
      Fonte: Documento obtido da empresa objeto do estudo da pesquisa.  

                                                      
 Dados alterados visando à confidencialidade. 
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4.3 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Este item analisa a pesquisa aplicada no campo (Apêndice 7.1). A seguir, apresenta-

se a análise descritiva dos resultados da pesquisa. 

 

Figura 6 - Frequência relativa (%) de cargos exercidos pelos entrevistados 

 
 

De acordo com a Figura 6, pode-se observar que o cargo de “Gerente de Vendas” 

constitui 35,5% das pessoas entrevistadas. Observa-se também que 12,9% dos entrevistados 

exercem o cargo de “Diretor”, mesma proporção que os cargos de “Analista” e “Executivo de 

Contas”. É possível notar que 6,5% das pessoas entrevistadas exercem o cargo de “Líder de 

Projeto”. Ainda, 19,2% dos entrevistados estão divididos em outros cargos, dos quais 3,2% 
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ocupam o cargo de “Supervisor de Vendas”, 3,2% de “Business Intelligence”, 3,2% de 

“Desenvolvimento Comercial”, 3,2% de “Executivo de Vendas”, 3,2% de “Gerente de 

desenvolvimento comercial” e 3,2% de “PMO”. 

 

Figura 7 - Tempo de experiência no cargo atual e em gestão comercial 
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Na Figura 7 verifica-se que 74,2% dos entrevistados possuem menos de dois anos de 

experiência no cargo atual que ocupam, enquanto que 25,8% têm entre dois a cinco anos e 

nenhum dos entrevistados possuem mais do que 6 anos de experiência no cargo atual. Isto se 

justifica pelo fato de ter ocorrido uma alta rotatividade de cargos de gestão no organograma 

da Divisão no momento da implantação do processo de monitoramento, em abril de 2013. 

Buscou-se à época, contratarem-se profissionais com maior adesão ao processo de 

acompanhamento de indicadores, objetivando garantir-se o sucesso do sistema desde a sua 

introdução. 

Já em relação ao tempo de experiência em gestão comercial, 12,9% dos entrevistados 

possuem menos de dois anos; 38,7% entre 2 a 5 anos; 29% entre 6 a 10 anos e 19,4% mais de 

10 anos, o que evidencia maior experiência dos entrevistados ocorre em gestão comercial, 

quando comparada à experiência no cargo atual.  

Este fato decorre da renovação de colaboradores na área comercial da Divisão, desde 

abril de 2013, visando elevar o nível gerencial do setor. A Divisão buscou contratar perfis 
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mais experientes, com maior adesão ao processo de monitoramento de indicadores de 

desempenho recém-promovido na área, objetivando excelência na sua execução e 

consequente melhoria no alcance dos resultados de vendas.  

 

Figura 8 - Grau de reconhecimento da empresa quanto à necessidade e à importância do 

monitoramento de índices de desempenho 
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No que se refere ao grau de reconhecimento da empresa quanto à necessidade e 

importância do monitoramento de índices de desempenho (Figura 10), 45,2% o avaliaram 

como “alto” e 6,5% como “muito alto”. Assim, mais do que a metade acredita que a empresa 

reconhece a importância do monitoramento de índices de desempenho. Observou-se que 

32,3% das pessoas entrevistadas classificaram como “médio” este grau de reconhecimento. 

Por outro lado, 16,1% dos entrevistados avaliaram o grau de reconhecimento da empresa 

como “Muito baixo” (3,2%) e “Baixo” (12,9%). 

As respostas evidenciam um claro reconhecimento, por parte da maioria dos 

entrevistados, de quão fundamental para a direção da Divisão é o papel exercido pelo 

monitoramento dos KPIs do setor de vendas. No entanto, ainda se faz necessária a ampliação 

de atividades de acompanhamento do processo, no qual transpareça para a força de vendas do 

setor, o intuito da direção comercial em atentar-se para as lacunas apresentadas durante a 

apuração dos resultados apresentados, bem como a consequente tomada de medidas que 
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visem a melhoria destes dados e o desenvolvimento profissional dos colaboradores 

envolvidos. 

  

Figura 9 - Existência de monitoramento do ambiente externo e interno a partir de 

mecanismos claros e existência de sistema de avaliação de desempenho em função das 

modificações percebidas  
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Na Figura 9, observa-se que 38,7% dos entrevistados declarou que a empresa está 

desenvolvendo o monitoramento do ambiente externo e interno e um sistema de avaliação de 

desempenho em função das modificações percebidas. Ainda, 35,5% informaram que a 

empresa já possui ou faz esse monitoramento, mas que precisa ainda ser melhorado. Observa-

se também que 9,7% dos entrevistados já acreditam que a empresa possui ou faz esse 

monitoramento com eficiência. Por outro lado, 16,1% acham que a empresa não possui esse 

monitoramento, mas percebe a importância deste para devido à pressão de mercado ou dos 

colaboradores. Deste modo, pode-se notar que a maioria dos entrevistados julga importante 

para a empresa a existência de monitoramento e sistema de avaliação de desempenho. 

 Novamente, espelha-se nesta questão a análise exposta na figura 10 – à qual se 

valida a importância de um sistema de monitoramento de indicadores correlacionados a um 

processo de avaliação de desempenho voltado para o desenvolvimento da equipe, bem como 

ser esta utilizada para alcance de vantagens competitivas. 
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Figura 10 - Classificação dos níveis de maturidade da gestão comercial e de execução de 

monitoramento de KPIs da área comercial 
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De acordo com a Figura 10, observa-se que 54,8% das pessoas entrevistadas 

classificam como “Médio” o nível de maturidade da gestão comercial e 29% consideram 

“Alto” este nível. Apenas 3,2% dos entrevistados acham “Muito Alto” o nível de maturidade 

da gestão comercial, enquanto 12,9% das pessoas julgam “Baixo” o nível de maturidade. 

Em relação ao nível de execução de monitoramento dos KPls da área comercial, 

nota-se que, 64,5% dos entrevistados classificam como “Médio” esse nível de execução de 

monitoramento. Nota-se ainda que 25,8% das pessoas entrevistadas acham “Baixo” o nível de 

execução de monitoramento dos KPls da área comercial, enquanto 9,7% acreditam que o nível 

seja “Alto”. 

De forma geral, o nível de maturidade da gestão comercial teve maior proporção de 

respondentes que o consideraram “Alto” (29,0%) ou “Muito Alto” (3,2%) quando comparado 

ao nível de execução de monitoramento dos KPIs, onde apenas 9,7% o consideraram como 

“alto”. Em ambas as situações, no entanto, verifica-se uma clara percepção, demonstrada pela 

maioria dos respondentes, de uma classificação “Média” tanto para a maturidade da gestão 

comercial (54,8%) como para o nível de controle dos KPIs da Divisão. 

A visão dos respondentes, no que tange a maturidade da gestão comercial, vai ao 

encontro do pouco de tempo de experiência no cargo apresentado na análise da figura 9 pelos 
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gestores de vendas. Observe-se que os próprios gestores representam a quase totalidade dos 

respondentes, o que aponta, por outro lado, um auto reconhecimento de melhoria na execução 

de suas atividades. Como resultado, constatou-se a necessidade de um maior investimento, 

por parte destes gestores, no controle dos dados monitorados. 

     

Figura 11 - Classificação do modelo de avaliação de desempenho em vendas da Divisão 
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A Figura 11 mostra a classificação do modelo de avaliação de desempenho em 

vendas descrita no Quadro 7: Dashboard KPIs Comerciais Divisão Profissional, apresentado 

no item 4.2 – Monitoramento dos Índices de Desempenho na Empresa Objeto do Estudo – 

com respectivas legendas e definição de cada KPI monitorado pela Divisão. Nela pode ser 

observado que a maioria dos entrevistados (58,1%) classifica a “Estrutura da área comercial” 

como “Média”, enquanto 25,8% a classificam entre “Muito baixa” e “Baixa”. Apenas 16,1% 

classificam a estrutura da área comercial entre “Muito alta” e “Alta”, evidenciando-se, desta 

forma, que a maioria da amostra julgou a estrutura de vendas compatível com a necessidade 

de execução comercial da Divisão. 
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Em relação à “Razão gerentes/vendedores”, observa-se que 64,5% dos entrevistados 

a classificam como “Média”, enquanto a minoria, 3,2%, classifica a razão 

gerentes/vendedores como “Muito baixa”, seguido por 12,9% que a classificam como “Baixa” 

e 19,4% que a classificam essa razão gerentes/vendedores como “Alta”. Transparece neste 

ponto a percepção, pela maioria dos respondentes, o entendimento de compatibilidade da 

relação para com as necessidades advindas das ações de gestão comercial da Divisão. 

Em relação ao “Número de clientes ativos no ano”, pode-se observar que a maioria 

dos entrevistados, 54,8%, o classificou como “Baixo”, seguida por 22,6% dos respondentes 

que o classificaram como “Médio”. Também se observa que 16,1% dos entrevistados acham 

que foi alto o número de clientes ativos no ano e 3,2% acreditam que foi muito alto. Por outro 

lado, 3,2% das pessoas entrevistadas acham que o número de clientes ativos no ano foi muito 

baixo. Essa análise aponta um julgamento, por grande parte dos gestores respondentes, de 

necessidade de ações que resultem no incremento do número de clientes ativos (que 

exerceram compras) ao longo do ano corrente.  

Outro ponto avaliado foi o “Número de clientes ativos por representante”, 

verificando-se que 45,2%, dos entrevistados o classificou como “Baixo”, seguidos por 35,5% 

que o classificaram como “Médio”. Também se observa que 12,9% dos entrevistados acham 

que foi “Alto” o “Número de clientes ativos por representante” e apenas 6,5% das pessoas 

entrevistadas acham que o índice pesquisado foi “Muito Baixo”. Revela-se neste ponto a 

impressão, por maioria da amostra, de um entendimento da qual existe potencial de 

incremento do número de clientes ativos para cada representante da Divisão.  

Em relação ao “Percentual mensal de ativação de clientes”, nota-se que, 58,1% da 

amostra o classificou como “Baixo”, seguida por 32,3% dos entrevistados que o classificaram 

como “Médio”. Apenas 3,2% dos entrevistados acham que foi “Alto” o “Percentual mensal de 

ativação” de clientes e 6,5% das pessoas entrevistadas acham que o percentual mensal foi 

“Muito Baixo”, repetindo-se a análise apresentada sobre a avaliação dos índices anteriores. 

Em relação ao “Percentual de clientes reativados no ano”, a maioria da amostra, 

representada por 51,6% dos entrevistados, o classificou como “Baixo”, seguida por 29% dos 

respondentes que o classificaram como “Médio”. Também se observa que 12,9% dos 

entrevistados acreditam ser “Alto” este percentual. Por fim, 6,5% das pessoas entrevistadas 

acham que este percentual foi “Muito Baixo”. Neste ponto se pode interpretar que para a 

grande maioria dos respondentes existe a necessidade de se realizar ações orientadas para a 

recuperação dos clientes que compraram no ano anterior e que ainda não compraram neste 

ano vigente. 
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Observa-se que, em relação ao “Ganho líquido de clientes por ano”, a maioria dos 

entrevistados, 35,5% da amostra, classifica como “Médio” esse ganho. Também se verifica 

que 16,1% acham que foi “Alto” o “Ganho líquido de clientes por ano”, enquanto 25,8% 

acreditam que o valor foi “Baixo”. 22,6% dos respondentes apontam o resultado como “Muito 

Baixo”.  

No que diz respeito ao “Faturamento anual por cliente”, a maioria dos entrevistados, 

48,4%, classifica como “Médio” esse faturamento. Também se constatou que 12,9% acham 

que foi “Alto” o “Faturamento anual por cliente”, enquanto 35,5% acreditam que o índice foi 

“Baixo”, além de 3,2% dos entrevistados que julgam o faturamento “Muito Baixo”.  

Em relação ao “Número de visitas/vendedor/dia”, pode-se observar que 48,4% da 

amostra o classificou como “Baixo”, seguido por 35,5% dos entrevistados que o classificaram 

como “Médio”. Também foi possível perceber que 6,5% dos entrevistados acham que foi 

“Alto” o número de visitas. Por outro lado, 9,7% das pessoas entrevistadas acham que o 

número de visitas foi “Muito Baixo”. 

Já em relação ao “Número de pedidos/vendedor/dia” constatou-se que a maioria dos 

entrevistados, 71%, o classificou como “Baixo”, seguido por 16,1% que classificaram o 

índice como “Muito baixo”. Por outro lado, apenas 3,2% dos entrevistados classificaram 

como “Alto” o número de pedidos, enquanto 12,9% o classificaram como “Médio”. Fica 

notadamente clara a impressão da maioria dos gestores de que o resultado avaliado se 

apresenta abaixo de suas expectativas, julgando haver neste ponto um forte potencial de 

melhoria. 

Outro ponto avaliado foi o “Faturamento anual por vendedor”, onde 64,5% das 

pessoas o classificaram como “Médio”. Também se observa que 25,8% das pessoas acreditam 

que o “Faturamento anual por vendedor” foi baixo, enquanto apenas 9,7% acham que foi alto 

este índice. 

Por fim, o último ponto avaliado foi o “Ticket médio por pedido”, em que a maioria 

dos entrevistados, 45,2%, o classificou como “Médio”, enquanto 38,7% o classificaram como 

“Baixo”, 3,2% como “Muito baixo” e ainda 12,9% dos entrevistados avaliaram o “Ticket 

médio por pedido” como “Alto”. 

Comparando-se os diversos tópicos do modelo de avaliação de desempenho em 

vendas, sobressaem os itens “ganho líquido de clientes por ano” e “número de 

pedidos/vendedor/dia” como aqueles que obtiveram maiores proporções de entrevistados 

(22,6% e 16,1%, respectivamente) os classificando como “Muito Baixo”. Dentre os itens na 

qual mais do que 50% dos entrevistados consideraram-no “Baixo”, podem ser citados: 
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“Número de clientes ativo no ano”, “Percentual mensal de ativação de clientes”, “Percentual 

de clientes reativados no ano” e “Número de pedidos/vendedor/dia”. Os itens “Estrutura da 

área comercial”, “Razão gerentes/vendedor” e “Faturamento anual por vendedor” foram 

classificados pela maioria como “Médio”. Nenhum dos itens pesquisados foi classificado por 

mais do que 20% dos entrevistados como “Alto” ou “Muito Alto”, demonstrando assim uma 

impressão negativa, pela maioria dos gestores, face aos resultados dos índices de desempenho 

monitorados pela Divisão. 

Os itens apresentados como mais relevantes para o monitoramento da Divisão foram, 

respectivamente, “Percentual mensal de ativação de clientes” (eleito por 26,6% dos 

entrevistados), “Número de pedidos por vendedor” (20%) e “Número de visitas por vendedor” 

(16,6%). Já os itens eleitos pela amostra como de menor relevância para o processo foram 

“Ganho liquido de clientes” (apontados por 27.6% dos entrevistados), “Razão 

gerentes/vendedores” (20,7%) e “Ticket médio por pedido” (13,8%). 

Sintetizando a avaliação dos respondentes face aos indicadores monitorados pela 

Divisão, constata-se uma análise positiva para os chamados “KPIs de estrutura” – aqueles 

relacionados à composição do número de vendedores e gestores do setor. Em relação aos 

indicadores de distribuição e faturamento, diretamente relacionados aos objetivos 

estabelecidos pela Divisão, percebe-se um julgamento de resultado mediano, por parte dos 

entrevistados, dos itens acompanhados. 

A análise qualitativa da figura 11, inserida no contexto das demais questões avaliadas 

até este ponto, confirma a importância do monitoramento de indicadores na visão dos 

respondentes, mas sinaliza a necessidade premente de ações que se traduzam na melhoria dos 

resultados acompanhados – tornando-os mais eficazes ao olhar da amostra. 

A insatisfação, por boa parte dos entrevistados em relação aos resultados atingidos, 

pode ser entendida pela baixa positivação de PDvs face ao universo de clientes potenciais 

apresentado no Dashboard de KPIs da Divisão, assim como o desempenho mediano da 

equipe em alguns itens de monitoramento diante de todas as possibilidades que se apresentam 

no mercado brasileiro de cosmética profissional, liderado em participação pela Divisão. 

Como citado na análise da figura 10, novamente constata-se a necessidade de um 

maior investimento, por parte dos próprios gestores, no controle e fomento da melhoria de 

execução dos dados monitorados. 

No quadro 5, se apresenta a aplicação do Teste de Consistência de Conbach para a 

questão:  
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Quadro 5  – Teste de Consistência de Cronbach para questão apresetnada na figura 11. 
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Figura 12 - Classificação do nível de aplicação de documentos e práticas de Avaliação de 

  Desempenho na área comercial da Divisão 

Classifição do nível de aplicação de documentos e práticas de Avaliação de Desempenho
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Na Figura 12, observa-se a classificação do nível de aplicação de documentos e 

práticas de avaliação de desempenho, em que o primeiro item avaliado foi a “Roteirização”. 

Neste, 35,5% dos entrevistados a classificaram como “Média” a aplicação de práticas de 

monitoramento do índice, seguido por 32,3% que classificaram como “Muito baixo” o nível 

de materiais disponíveis para sua aplicação. Também se pode observar que apenas 6,5% 

consideraram como “Alta” a execução da “Roteirização”, enquanto 25,8% assinalaram a 

opção como de “Baixa” monitoria. 

Em relação ao item “Positivação de clientes”, pode ser observado que 48,4% dos 

entrevistados classificaram como “Média” a aplicabilidade de ferramentas de 

acompanhamento deste índice, seguido por 35,5% que classificaram como “Baixa” e 6,5% 

como “Muito baixa” sua aplicação. Por outro lado, apenas 9,7% consideraram como “Alta” a 

aplicação de práticas de monitoramento do índice “Positivação de clientes”. 

Observa-se que, em relação ao item “Reativação de clientes”, 45,2% dos 

entrevistados avaliou como “Médio” o ferramental disponível para o seu monitoramento, 

seguido por 35,5% que classificaram como “Baixa” a prática de acompanhamento. 12,9% a 

avaliaram como “Muito baixo” e apenas 6,5% classificaram como “Alto” o nível de 

aplicabilidade e monitoramento do índice. 
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Outro item avaliado foi “Introdução de produtos ou linhas”, em que 38,7% dos 

entrevistados a avaliaram como “Média” sua execução, 35,5% a classificaram como “Alta”, 

enquanto 19,4% avaliaram o item como “Baixo” seu monitoramento. Apenas 6,5% dos 

entrevistados responderam como “Muito Baixo” o volume de documentos utilizados para 

acompanhamento do item. 

Por fim, foi avaliada a “Conquista de novos clientes”, em que a maioria (58,1%) 

classificou este item como de “Médio” monitoramento. Também se observa que 25,8% dos 

entrevistados avaliaram como “Alto” o volume de ações para mapeamento da conquista de 

novos clientes, enquanto 16,1% acharam que a conquista possui “Baixo” nível de 

acompanhamento. 

Comparando-se os itens, observou-se que “Roteirização”, “Positivação de clientes” e 

“Reativação de clientes” são considerados entre “Muito Baixo”, “Baixo” e “Médio” o nível de 

práticas para execução destes índices. Por outro lado, os itens “Introdução de produtos ou 

linhas” e “Conquista de novos clientes” foram classificados pela maioria como de nível de 

ações de acompanhamento e aplicabilidade entre “Médio” e “Alto”. 

Ratifica-se, mais uma vez, que a percepção dos gestores da Divisão em relação à 

prática de ações que traduzam dados monitorados em incremento de resultados carece de 

investimento. Enquanto validou-se na segunda parte da pesquisa a importância e necessidade 

de um sistema de monitoramento de indicadores, constata-se na terceira parte ser preciso 

desenvolverem-se rapidamente atividades de acompanhamento mais efetivas sobre os itens 

monitorados. 

Por outro lado, é positivo o fato de que os gestores comerciais da Divisão percebem 

tais necessidades. Detectada a lacuna de oportunidades, é possível realizar um trabalho de 

acompanhamento visando à melhoria de resultados. 

No quadro 6, se apresenta a aplicação do Teste de Consistência de Conbach para a 

questão:  
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Quadro 6  – Teste de Consistência de Cronbach para questão apresentada na figura 12. 
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Figura 13 - Geração de ações reais de correção a partir de KPIs monitorados e prazos em  

   que ocorre 
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A Figura 13 mostra que 58,1% dos entrevistados julgam que os KPls monitorados 

geram ações reais de correção ao processo comercial. Destes, 16,1% informaram que isso 

ocorre em curto prazo, enquanto 35,5% acreditam que isso ocorre em médio prazo. 6,5% dos 

entrevistados acreditam que a geração de ações reais ocorre em longo prazo.  Portanto, para 

pouco mais da metade dos gestores da Divisão (51,6%), o monitoramento dos KPIs atua como 

ferramenta de ajuste da conduta comercial entre o curto e o médio prazo.  

Se para a maioria dos respondentes, diante dos resultados expostos na terceira parte 

da pesquisa, evidencia-se a necessidade de melhoria das práticas de monitoramento de 

indicadores da Divisão, igualmente para a maior parte dos entrevistados o processo gera ações 

corretivas a curto e médio prazo ao desempenho comercial do setor. Se valida, mais uma vez, 

a relevância do sistema para o desenvolvimento do setor. 
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Figura 14 - Volume de ações implantadas a partir da análise extraída da base de dados 

    sobre 12 meses de monitoramento dos KPIs 
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Pode-se observar, de acordo com a Figura 14, que 45,2% classificaram como 

“Médio” o volume de ações implantadas a partir da análise extraída da base de dados sobre 12 

meses de monitoramento dos KPls. Também se verifica que 38,7% consideraram o volume 

entre “Muito baixo” e “Baixo”, enquanto apenas 9,7% dos entrevistados a classificam entre 

“Muito Alto” e “Alto”. 6,5% dos entrevistados não responderam à questão. 

Se por um lado os respondentes declaram que ações de correção à execução 

comercial decorrem do acompanhamento dos dados monitorados (figura 13), identifica-se na 

figura 14 que o volume das práticas corretivas demanda um maior investimento para o 

alcance de seus objetivos. Transparece o fato de que a utilização de medidas de ajustes não é 

suficiente por si só, necessitando-se de que estas sejam assertivas e completas para um bom 

alinhamento da conduta da política de vendas. 

O conjunto de ações corretivas é composto por treinamentos voltados para melhoria 

da roteirização das áreas de vendas e para o desenvolvimento da argumentação comercial, 

bem como por campanhas promocionais que objetivem o incremento da produtividade e 

possibilitem a ampliação da base de clientes. Estão inseridas nestas campanhas incentivos, 

prêmios e bonificações tanto para clientes como para os colaboradores diretamente ligados ao 

aumento da produtividade (vendedores e educadores técnicos). 
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Figura 15 - Realização, pela empresa, de ações de RH de desenvolvimento pessoal dos  

    colaboradores da área comercial, a partir de análise do sistema de monitoramento dos KPIs 

    de vendas 
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De acordo com a figura 15, no que se refere às ações de RH de desenvolvimento 

pessoal dos colaboradores da área comercial, observa-se que 38,7% das pessoas entrevistadas 

acham que a empresa as possui ou faz, mas que há necessidade de melhoria. Outros 6,5% 

acham que a empresa possui essas ações com eficiência, enquanto 12,9% dos entrevistados 

acreditam que a empresa não possui essas ações, mas percebe a pressão de colaboradores para 

possuir. Constatou-se também que 38,7% das pessoas entrevistadas acham que a empresa está 

desenvolvendo essas ações de RH para o desenvolvimento pessoal dos colaboradores da área 

comercial. Apenas 3,2% dos entrevistados acreditam que essas ações não sejam importantes 

para a empresa. Fica nítida a interpretação, pela grande maioria dos respondentes, que a área 

de RH da Divisão se vale dos indicadores monitorados para desenvolvimento personalizado 

de seus colaboradores do setor de vendas. 

Na sequência apresentam-se alguns comentários coletados ao final da pesquisa:  

“As respostas são um reflexo do período de crise em que o pais se encontra e não é 

necessariamente uma normalidade da Divisão/região.” 

“A ferramenta utilizada pela Divisão é muito boa e eficiente para uma boa gestão 

comercial. Deve ser mais bem explorada, onde toda a hierarquia da organização deve "falar" a 
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mesma linguagem e seguir uma única metodologia de monitoramento de KPIs, até que esta se 

torne uma nova cultura de gestão por competências com base em indicadores comerciais.” 

“A Divisão possui/definiu importantes indicadores, porém as iniciativas são reativas 

e imediatistas. Existe uma apuração dos mesmos, porém não existe um real acompanhamento 

dos KPIs.” 

“O processo de estruturação e avaliação se desenvolveu bem nos últimos dois anos, 

mas ainda precisa continuar para a garantia de alcance dos objetivos propostos”.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Este capítulo busca oferecer uma conclusão a todo o debate alinhado nos capítulos 

anteriores, de modo a apresentar resposta ao problema inicialmente levantado: “O sistema de 

monitoramento dos indicadores de desempenho utilizado pela empresa objeto do estudo pode 

verdadeiramente auxiliá-la no desenvolvimento de seus vendedores e no ajuste de sua 

estratégia comercial?”. Visa ainda demonstrar se os objetivos específicos do estudo foram 

alcançados através do levantamento de dados a partir da pesquisa de campo. 

O resultado do questionário aplicado confirma que, embora a organização pesquisada 

encontre entraves para o ajuste da estratégia comercial a partir do acompanhamento de 

indicadores de desempenho dos seus resultados comerciais, esta realiza alterações à sua 

política de vendas e promove o desenvolvimento de seus vendedores a partir deste 

monitoramento. Foram mapeados os indicadores-chave de desempenho da Divisão, de acordo 

com o objetivo específico no qual se buscava identificá-los. 

Face ao desenvolvimento do trabalho proposto no contexto desta dissertação, tornou-

se possível determinar algumas conclusões, apresentadas a seguir.  

A maioria dos entrevistados possui um tempo expressivo de experiência na área 

comercial, embora não a tenha no cargo atual, reflexo do alto índice de rotatividade de postos 

na Divisão Profissional da empresa objeto do estudo à época do início da operação de 

monitoramento.  Este fato espelha-se na percepção demonstrada pela maioria dos 

respondentes, apontando uma classificação “Média” para a maturidade da gestão comercial do 

setor.  

A maioria dos respondentes acredita que a empresa reconhece a importância do 

acompanhamento de índices de desempenho e declarou que a Divisão, em particular o setor 

de RH, está desenvolvendo o monitoramento da área comercial e de seus colaboradores de 

vendas através de um sistema de avaliação de desempenho em função das modificações 

percebidas. Como apontado na Figura11, a maioria dos entrevistados (58,1%) acredita que os 

índices acompanhados geram ações reais de correção ao processo comercial no curto e médio 

prazo.  

Desta feita avalia-se positivamente o modelo de monitoramento de indicadores-chave 

da Divisão, bem como o processo de gestão por competência coligado a ele, como proposto 

nos objetivos específicos da pesquisa, ainda que o mesmo demande refinamento na sua 

execução – este visto com uma oportunidade de melhoria dentre os entrevistados. 
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A maioria dos respondentes corrobora com o ponto abordado no item 2.2.5 - 

Competência nos diversos níveis da organização desta pesquisa, o qual aponta que, para 

tornar-se competitiva, uma organização não conta apenas com a conquista, motivação e 

recompensa de seus talentos, mas, sobretudo, com a gestão das competências para o 

atingimento de melhores resultados, obtidos através desta.   

Por outro lado, a maioria dos entrevistados aponta que existe a necessidade de um 

grupo de ferramentas mais robustas para o mapeamento de índices de desempenho, assim 

como um maior volume de ações voltadas para o melhor ajuste da política comercial e 

desenvolvimento de pessoas a partir do seu acompanhamento. Este ponto responde ao 

objetivo específico da pesquisa referente à validação do modelo de avalição aplicado pela 

Divisão. O processo apresenta-se relevante e obtém sucesso parcial na sua execução, à qual 

merece maior atenção com este ponto em particular. 

Este ponto se relaciona com o citado por Rodriguez (2004), na qual o autor afirma 

ser fundamental que as estratégias das organizações tornem-se possíveis valendo-se da 

utilização correta de seus talentos, bem como dos recursos tecnológicos que dispõe para a 

construção de um modelo de gestão afinado com seus objetivos estratégicos. A gestão por 

competências é um sistema desenvolvido para a definição de perfis que propiciem o 

incremento da produtividade com consequente adequação ao negócio, destacando os pontos 

de excelência e os pontos de melhoria, ocupando lacunas e agregando conhecimento, tendo 

como base a mensuração e monitoramento de alguns índices de desempenho compartilhados. 

Em consonância com o item 2.2.6 - O caráter dinâmico das competências, a Divisão 

objeto do estudo buscou mapear oportunidades estratégicas no futuro, através da otimização 

de recursos e depuração do processo de monitoramento para propor aprendizagem. Resta-lhe 

agora aparar as arestas delineadoras do processo, uma vez que as competências 

organizacionais advêm da necessidade de cada organização em identificar seus recursos, 

transformando-os em vantagem competitiva. 

A análise da pesquisa permitiu ainda identificar que o monitoramento de índices de 

desempenho é passível de utilização por setores comerciais de outros segmentos.  Algumas 

das razões possíveis para uma não utilização mais efetiva dessas práticas na própria 

organização pesquisada ou em outras áreas ou instituições podem estar ligadas:  

 

 À grande diversidade de índices monitorados, com métricas de apuração 

igualmente variadas, as quais podem dificultar o mapeamento das necessidades 

de ajustes à estratégia comercial e a identificação das áreas que demandam maior 

atenção. 



 

 

 

88 

 À alta rotatividade de cargos na área de vendas, gerando baixa maturidade da 

gestão comercial, como apontado na figura 8, dificultando a percepção dos 

gestores acerca da necessidade e importância do monitoramento de KPIs, bem 

como a consequente avaliação de desempenho que pode ser obtida a partir de sua 

análise. 

 

 À percepção, por parte dos colaboradores integrantes das áreas de vendas, que 

ações de correção e ajustes à estratégia comercial ou ao seu próprio 

desenvolvimento não são adotadas pelos gestores ou pela instituição na qual 

trabalham. 

 

Embora se trate de um estudo exploratório, realizado sobre uma amostra não 

probabilística de respondentes, as suas limitações em termos de não representatividade 

impede generalizações mais amplas sobre os resultados dispostos, dificultando a avaliação de 

lacunas presentes no modelo de monitoramento de índices de desempenho apresentado. Do 

mesmo modo, a presença de respondentes de um único setor também pode influenciar os 

critérios que estabeleçam a escolha de um plano de ação em detrimento de outros, uma vez 

que uma amostra limitada de entrevistados pode apresentar vieses e interpretações não 

generalizáveis, quando se expandem estas considerações para outros setores. 

Por outro lado, embora esta pesquisa não possibilite realizar generalizações mais 

amplas, visto que seu objeto delimitou-se a uma análise baseada em uma amostra não 

probabilística, seu caráter exploratório permite que novos estudos, tomando como referencia 

as considerações aqui traçadas, descrevam novas hipóteses merecedoras de investigações 

futuras acerca do modelo de monitoramento de KPIs e da consequente avaliação de 

desempenho a partir de sua análise.  

Desta feita, os resultados obtidos neste estudo não restringem as possibilidades para 

que outros elementos, os quais agreguem conhecimento sobre as práticas de monitoramento 

de índices de desempenho, possam ser identificados.  

Na sequencia, algumas sugestões que podem contribuir para a elaboração de modelos 

de avaliação de desempenho a partir do monitoramento de KPIs em outras organizações, 

segundo a proposta alinhada entre os objetivos específicos da pesquisa e a revisão da 

literatura pertinente ao tema: 

 

 A padronização de processos de monitoramento de KPIs, possibilitando práticas 

de benchmark entre as organizações.  

 

 A disseminação mais efetiva das metodologias de Gestão por Competências nas 

empresas. 
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 A sensibilização dos gestores das empresas para necessidade e relevância do 

monitoramento de KPIs de vendas associados ao processo de Avaliação de 

Desempenho nos setores comerciais. 

 

 O desenvolvimento de mecanismos para que as empresas percebam os benefícios 

do monitoramento de índices de desempenho para suas áreas comerciais. 

 

 Visualização comparativa dos resultados alcançados buscando a integração de 

todas as áreas. O objetivo de se apresentar estes dados para todos os 

colaboradores é buscar o envolvimento e a participação por meio da exposição 

de problemas, visando sensibilizar os colaboradores de que existe uma ação 

sendo tomada para a sua solução. 

 

 Os responsáveis por cada indicador devem conhecê-los profundamente, além de 

possuírem um perfil fortemente analítico, para que possam contribuir criticando 

os números, validando os cálculos gerados e identificando oportunidades de 

melhoria nos processos que estão sendo acompanhados. 

 

 Os resultados dos indicadores devem ser questionados junto aos gestores de 

processos, identificando dados importantes que ocorram durante o tempo em que 

são monitorados, permitindo o aponte de eventuais desvios que possam ter 

ocorrido nos resultados neste intervalo. 

 

Esta análise não se extingue neste trabalho. Sugestões para pesquisas futuras também 

deverão ser realizadas, uma vez que a amplitude do tema é vasta e rica em desdobramentos.  

 



 

 

 

90 

6 REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Norberto de Oliveira. Gerenciamento de Portfólio: Alinhando o gerenciamento 

de projetos a estratégia da Empresa e definindo sucesso e métricas em projetos. Rio de 

Janeiro: Brasport, 2011. 

 

ANDERSON, D. R.; SWEENEY, D. J.; WILLIAMS, T. A. Estatística aplicada à 

administração e economia. 2. ed. São Paulo: Editora Cengage Learning, 2007. 597 p. 

 

ANDRADE, A. L. Aprendizagem e desenvolvimento organizacional: uma experiência com 

o modelo da quinta disciplina. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação de 

Engenharia de Produção. Porto Alegre, 1998. 

 

AQUINO, Selmi. O que é Gestão por Competências, Disponível em: 

<http://www.prossigacom.com.br/artigos.asp?dsid=16>. Acesso em: 04 jun. 2015. 

 

BARNEY, J.B. Gaining and sustaining competitive advantage. New York: Addison-

Wesley, 1997. 

 

BERTOLINI, Eni Aparecida Silveira. Competências: uma ferramenta para o desenvolvimento 

organizacional. Revista técnica das FIPEP (Faculdades Integradas do Instituto Paulista de 

Ensino). São Paulo, v. 4, n. 1, p. 73-84, jan./jun. 2004. 

 

BEST, J. W. Como investigar em educación. 2. ed. Madri: Morata, 1972. 

 

BITENCOURT, Cláudia. Gestão Contemporânea de Pessoas. Porto Alegre: Bookman – 

Artmed Editora S.A., 2004. 

 

BLAKE, Robert R.; MOUTON, Jane S. O Grid Gerencial III. São Paulo Editora Pioneira, 

1989. 

 

BONFIM, Rosa Amorim. Competência profissional: uma revisão bibliográfica. Revista 

Organização Sistêmica, v. 1, n. 1, jan./jun. 2012. 

 

BOOTH, C. Wayne; COLOMB, G. Gregory; WILLIAMS, M. Joseph.  A arte da pesquisa. 

2. ed. São Paulo, 2005. 

 

BOYATZIZ, R. The competent manager: A model for effective performance. Publicado por 

John Wiley & Sons, 1982 

 

BRANDÃO, Hugo Pena; GUIMARÃES, Tomás de Aquino. Gestão de competências e gestão 

de desempenho: tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo constructo? Revista de 

Administração de Empresas, São Paulo, v. 41, n.1, p. 8-15, jan./mar. 2001. 

 

http://www.prossigacom.com.br/artigos.asp?dsid=16


 

 

 

91 

CALDEIRA, Jorge. 100 Indicadores de Gestão, Key Performance Indicators. Actual 

Editora, 2013. 

 

 

CARIBE, Rita de Cássia do Vale, Sistema de Indicadores: Uma Introdução, Revista Digital 

de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, 2009. 

 

CARREGARO, José Carlos, Proposta de indicadores de desempenho às distribuidoras de 

energia federalizadas do setor elétrico brasileiro. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 

Produção) – UFSC- Florianópolis, 2003. 

 

CARVALHO, C. A. S. Formação baseada em competências: Um estudo de caso no curso 

de graduação em Administração. 2012. Dissertação (Mestrado de Sistemas de Gestão) – UFF.  
 

CARVALHO, C A da Silva; MARINHO, Cassia Regina Pinto; GUTIERREZ, Ruben H. 

Competências e aprendizagem: perspectivas estratégicas orientadas à vantagem competitiva 

sustentável In: X CNEG – CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO, 

Niterói, 2014.. Anais... Niterói: CNEG, 2014. 

 

CARVALHO, C A da Silva; MARINHO, Cassia Regina Pinto; GUTIERREZ, Ruben H. 

Desenvolvimento de competências pelos formandos em Administração: Um estudo de caso no 

Curso de Administração de uma universidade privada do Rio de Janeiro. In: Revista S&G – 

Sistemas e Gestão (UFF), p. 114- 126, 2014.  ISSN 1980-5160 QUALIS B5. Disponível em: 

<http://www.ugf.br/files/revistaadm/RAG_vol2_n2_2012.pdf>. 

 

CARVALHO, M. M.; RABEQUINI. Jr. Construindo competências para gerenciar projetos: 

teorias e casos – São Paulo: Atlas, 2005. Dinsmore. Revista Mundo PM, n. 3, p. 39, 2005. 

 

CAVAGNOLI, Irani. Disponível em: <http://Gestaoeinovacao.com/indicadores-de-

desempenho-key-performance-indicators, publicado em 27/07/2009. Acesso em 09 maio 

2015. 

 

CHAVES, L. E. et al. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 

 

CHIAVENATO, Idalberto, Administração de Recursos Humanos, São Paulo: Segunda 

Edição, Editora Atlas, 1981. 

 

______. Como Transformar RH de um centro de despesa em um centro de lucro. 2. ed. 

São Paulo: Makron Books, 2000 

 

______. Gerenciando Pessoas. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

 

______. Gestão de Pessoas – O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações. Rio 

de Janeiro: Campus, 1999 

 

http://www.ugf.br/files/revistaadm/RAG_vol2_n2_2012.pdf
http://gestaoeinovacao.com/indicadores-de-desempenho-key-performance-indicators,%20publicado%20em%2027/07/2009
http://gestaoeinovacao.com/indicadores-de-desempenho-key-performance-indicators,%20publicado%20em%2027/07/2009


 

 

 

92 

______. Recursos Humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000 

 

CONCEITOS gerais da administração - Ambiente Virtual de 

unipvirtual.com.br/material/UNIP/BACHARELADO/.../mod_2.doc. Acesso em 04 jun. 2015. 

COOPERS & LYBRAND. Remuneração estratégica: a nova vantagem competitiva. São 

Paulo: Atlas, 1996. 

 

DAVENPORT, T.H. Competing on Analytics, HBR. Jan 2006. 

 

DESEMPENHO Organizacional. Disponível em: <http.busaca.com>. Acesso em: 05 jun. 

2015. 

 

DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na 

empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

______. Gestão de Pessoas: Modelo, Processos, Tendências e Perspectivas. São Paulo: Atlas, 

2002. 

 

DUTRA, José Souza; HIPÓLITO, José Antônio Monteiro; SILVA, Cassiano Machado. 

Gestão de pessoas por competências: o caso de uma empresa do setor de telecomunicações. 

RAC – Revista de Administração Contemporânea, v. 4, n. 1, p. 161-176, jan./abr., 2000. 

 

FARIAS FILHO, J. R. Ensaio teórico sobre pesquisa bibliográfica em estratégia de 

operações. Niterói: Núcleo de Competitividade, Estratégia e Organizações – LABCEO, 

Universidade Federal Fluminense, 2010. 

 

FERNANDES, S. C. A Influência das Competências na Gestão Organizacional de uma 

Empresa. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 

 

FERRAZ, J. C. et. al. Made in Brazil: desafios competitivos para a indústria. Rio de Janeiro: 

Campus, 1995. 

 

FISCHER, André Luiz et al. Absorção do conceito de competência em gestão de pessoas: a 

percepção dos profissionais e as orientações adotadas pelas empresas. In: DUTRA, Joel 

Souza; FLEURY, Maria Tereza Leme; RUAS, Roberto. Competências: conceitos, métodos e 

experiências. São Paulo: Atlas, 2008. P. 31-50. 

 

FLEURY, A., FLEURY, M. Estratégias empresariais e formação de competências: um 

quebra cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

FLEURY, Maria T. Leme; OLIVEIRA JR, Moacir. M. Gestão estratégica do conhecimento. 

São Paulo: Atlas, 2002. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAE&url=http%3A%2F%2Funipvirtual.com.br%2Fmaterial%2FUNIP%2FBACHARELADO%2FTERCEIRO_SEMESTRE%2Fevolucao_pensamento_adm%2FDOC%2Fmod_2.doc&ei=CpRwVfz6OK3lsAS87YLIBA&usg=AFQjCNELLH_Z5fwIQGcVbhqbWr5RVXtgZg


 

 

 

93 

FLUXOGRAMA e Planilha sobre Competência. Disponível em: 

<http://www.qualiblog.wordpress.com>. Acesso em 05 jun. 2015. 

 

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Curso de Especialização em 

Comunidades Virtuais de Aprendizagem–Informática Educativa. Universidade Estadual do 

Ceará, 2002. 

 

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo.  Métodos de Pesquisa. Porto 

Alegre: Ed. UFRGS, 2009. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

______. Gestão de Pessoas – Enfoque nos papéis profissionais. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

______. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

GRAMIGNA, Maria Rita Miranda. Gestão por competência. Empresas e Tendências. São 

Paulo, v. 6, n. 50, p.20-23, jun. 2002. 

 

GRAY, Clifford. F.; LARSON, W. Erick. Gerenciamento de projetos – o processo 

gerencial. 4. ed. Porto Alegre, 2010. 

 

GUTIERREZ, Ruben H.; VIANNA, V. L.; COSTA, Helder Gomes. Contribuições ao estudo 

bibliométrico da produção cientifica em gestão por processo e maturidade em gestão por 

processo In: 3o CONEPRO-SUL- CONGRESSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA 

REGIÃO SUL, Joinville, 2014, Joinville. Anais... Joinville: CONEPRO-SUL, 2014.  

 

HAIR JR, JOSEPH F. et al. Fundamentos de métodos de pesquisa em administração. 

Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 

HAMEL, Gary; PRAHALAD, C.K. Competindo pelo futuro: estratégias inovadoras para 

obter o controle do seu setor e criar os mercados de amanhã. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 

377 p. 

 

HARB, A. G et al. As competências organizacionais nos segmentos de hipermercado e 

supermercado do Brasil. In: Anais do XII SIMPEP. Bauru, SP, Brasil, 2005. 

 

KAPLAN, R. The Balanced Scorecard for Public-Sector Organizations. Balanced 

Scorecard Report, 1997. 

 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. The Balanced Scorecard – Measures That Drive 

Performance. Harvard Bussines Review, 1992. 

 

http://www.qualiblog.wordpress.com/


 

 

 

94 

______.The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School 

Press, 1996. 

 

KATZ, R. L. As habilitações de um administrador eficiente. São Paulo: Abr. 1986. 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da Metodologia 

Científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

LE BOTERF, G. Desenvolvendo a competência dos profissionais. Porto Alegre: Artmed, 

2003. 

 

LARA, J. F.; SILVA, M. B. Avaliação de desempenho no modelo de gestão por 

competências: uma experiência de utilização. Artigo apresentado como trabalho de conclusão 

de curso atendendo aos requisitos necessários para a obtenção do título de Psicólogo, na 

Universidade Tuiuti do Paraná. 2004. 

 

MADUREIRA, C.; RODRIGUES, M. Os desafios da avaliação de desempenho na 

administração pública do século XXI. Revista Sociedade e Trabalho, 2007. 

 

MARCONI, M. D. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2007. 

 

MARINHO, C. R. P. Competências gerenciais na administração publica: Identificação do 

GAP de competências profissionais em uma instituição federal de ensino. 2012. Dissertação 

(Mestrado de Sistemas de Gestão) – UFF. 

 

MARINHO, C. R. P.; GUTIERREZ, R.H. Competências gerenciais na administração pública. 

Juiz de Fora - MG: Novas Edições Acadêmicas, 2014. 

 

MARTINS, C. G.; FERREIRA, M. L. R. O survey como tipo de pesquisa aplicado na 

descrição do conhecimento do processo de gerenciamento de riscos em projetos no 

segmento da construção. In: CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO, 

2011. Anais. 2011. 

 

MATTAR, F. Pesquisa de marketing. Atlas, 1996.  

 

MAYO, E. Os problemas humanos da civilização industrial. Harvard University, 1946. 

 

MELLO, Sérgio Carvalho Benício de; FONSÊCA, Francisco Ricardo Bezerra; PAIVA 

JÚNIOR, Fernando Gomes de. Competências Empreendedoras do Dirigente de Empresa de 

Base Tecnológica: Um Caso Empresarial de Sucesso. Revista de Administração Mackenzie, 

v. 8, p. 50-76, 2007. 

 

http://cedo.ina.pt/docbweb/MULTIMEDIA/ASSOCIA/ELECTRON/E418.PDF
http://cedo.ina.pt/docbweb/MULTIMEDIA/ASSOCIA/ELECTRON/E418.PDF


 

 

 

95 

MENDES, J. M. H. Balanced Scorecard e Painel de Indicadores: implementação numa 

entidade pública do sector dos transportes. Coimbra, 2013. 

 

MEREDITH, J. R., MANTEL, S. J. Administração de projetos, uma abordagem gerencial. 

4. ed. Editora LTC, 2003. 

 

MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento. 10. ed. São Paulo: HUCITEC, 2007. 

 

NAKANO, D. Métodos de Pesquisa Adotados na Engenharia de Produção e Gestão de 

Operações. In: Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção e Gestão de 

Operações. Rio de Janeiro: Campus, 2010. P. 63-72. 

 

PARMENTER, D. Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using 

Winning KPIs. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 

 

PINTO, F. Balanced Scorecard - Alinhar Mudanças, Estratégia e Performance nos Serviços 

Públicos. Lisboa: Edições Sílabo, 2007. 

 

PRAHALAD, C.K.; HAMEL, Gary. The core competence of the corporation. Harvard 

Business Review, v. 68, n. 3, p. 79-80, may/jun. 1990. 

 

PELLISARI, A. S.; GONZALEZ, I. V. P; VANALLE, R. M. Competências gerenciais: um 

estudo em pequenas empresas de confecções. Porto Alegre. 2007 

 

PORTER, M. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 

Rio de Janeiro: Campus, 1986. 

 

RABAGLIO, Maria Odete. Seleção por competências. São Paulo: Educator, 2001. 

 

READ. Revista Eletrônica de Administração, Porto Alegre, v. 17, n. 1, jan./abr. 2011. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-23112011000100006> Acesso em: 04 jun. 

2015. 

 

RESENDE, Enio. O livro das competências: desenvolvimento das competências: a melhor 

auto-ajuda para pessoas, organizações e sociedade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000.  

 

ROCHA, Marcelo Ribeiro. Avaliação de Competências como Instrumento de 

Desenvolvimento e Capacitação: Um Estudo em uma Organização Financeira. 2012. 

Mestrado em Administração.Universidade FUMEC,Belo Horizonte, 2012. 

 

RODRIGUES, M. A. Gestão das competências em organizações: diferencial produtivo ou 

retórica gerencial? Um estudo de caso em empresa de manufatura contratada. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia da Produção), DEP/UFMG, Belo Horizonte, 2004. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-2311&lng=en&nrm=iso


 

 

 

96 

RUSSO, João. Balanced Scorecard para PME e pequenas e médias instituições. Lisboa: 

LIDEL: Edições técnicas, 2009. 

 

SARACENO, B.; LEVAV,I. La Evaluacion de Serviços de Salud Mental em la 

Comunidad: In: temas de Salude mental em la Comunidad. Washington, DC.: OPS/PALTEX 

n.19, 56-77.1992. 

 

SATO, Carlos; DERGINT, Dario. A utilização do Escritório de Projetos como elemento 

integrador entre a Gestão do Conhecimento e a Gestão de Projetos nas organizações. Anais do 

KM 2003.  

  

SAUPE, Rosita et al. Conceito de competência: validação por profissionais de saúde. Saúde 

em Revista, Piracicaba, v. 8, n. 18, p. 31-37, jan./abr. 2006. 

 

SELLTIZ et al. Métodos de Pesquisa nas relações sociais. São Paulo: Herder/Ed. da USP, 

1967. 
 

SENGE, M. Peter. A quinta disciplina. São Paulo: Best Seller, 2002. 

 

SCHIFFMAN, L.; KANUK, L. Comportamento do consumidor. 6. ed. LTC Editora, 2000. 

 

SILVA, J. R. G. Comunicação e mudança em organizações brasileiras: Desvendando um 

quadro de referência sob a ótica do sujeito e da reconstrução de identidades. 2001. Tese 

(Doutorado), Instituto de Administração e Gerência, Pontifícia Universidade Católica, Rio de 

Janeiro, 2001. 

 

SLACK, N. et al. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2002 

 

SOARES, C.C.B.; RUNTE, G.F.C. Aplicação do BSC numa Estrutura de centro de 

Serviços Compartilhados. Projeto de Graduação apresentado ao Curso de Engenharia de 

Produção da Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do título de Engenheiro. Rio de Janeiro, 2012. 

 

SOUZA, F.C. A Dificuldade de Implantação do Balanced Scorecard à Luz da 

Perspectiva Financeira. Dissertação de Mestrado em Economia UFRS. Porto Alegre, 2010. 

 

STONER, James Arthur Finch; FREEMAN, R. Edward. Administração. Editora, 1985 

 

SWIERINGA, J.; WIERDSMA, A. La Organización que Aprende. Buenos Aires, 1992. 

 

SVEIBY, K. E. A nova riqueza das organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1998.  

 



 

 

 

97 

TAKASHINA, Newton Tadashi e FLORES, Mario C. X., Indicadores da qualidade e do 

desempenho: como estabelecer metas e medir resultados. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2005. 

TAYLOR, F. W. Princípios de administração científica. São Paulo: Atlas, 1970. 

 

VERGARA, S. C. Métodos de Coleta de Dados no Campo. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

VERZUH, E. Métodos de Pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

WOOD R.; PAYNE, T. Competency based Recruitment and Selection – A Practice Guide. 

London: Wily, 1998. 

 

ZARIFIAN, P. A. Objetivo competência: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001.  

 

 



 

 

 

98 

7 APÊNDICE 

 

7.1 QUESTIONÁRIO - GESTÃO POR COMPETÊNCIAS: MODELO DE AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO EM VENDAS EM UMA EMPRESA DE COSMÉTICOS DO RIO DE 

JANEIRO 

 
Prezados, 

  

Esta pesquisa tem como objetivo identificar as principais dificuldades encontradas 

pelos gestores de equipes comerciais, a partir da análise dos indicadores de desempenho 

coletados pela Divisão. 

Através da aplicação deste questionário e da consequente tabulação de suas 

respostas, almeja-se quantificar os níveis de utilização de índices de desempenho Na Divisão 

Profissional de uma empresa de cosméticos do estado do Rio de janeiro, medindo-se, desta 

forma, o grau de empregabilidade destes índices na tomada de decisão estratégica na área 

comercial desta Divisão. 

Os dados aqui coletados serão utilizados única e exclusivamente em pesquisa 

acadêmica, sem qualquer finalidade comercial.  

Para responder às questões, use como referência os dados de monitoramento de 

vendas adotados pela Divisão (anexo), além das práticas utilizadas pela empresa na qual 

trabalha. 

Obrigado por colaborar com este trabalho. 

 

Favor retornar as respostas até 14/10/2015. 

 

 

 

 

  

Muito Obrigado pela sua participação! 

  

Adriano Cavalcante dos Santos 

Mestrando em Sistemas de Gestão (UFF-RJ) 
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1. Perfil 

 

 

1. Cargo atual 

Diretor 

Gerente de Vendas 

Supervisor de Vendas 

Outro (especifique)  

 
 

2. Tempo de experiência no cargo atual 

Menos de 2 anos  

De 2 a 5 anos 

De 6 a 10 anos  

Mais de 10 anos 

 

3. Tempo de experiência em gestão comercial 

Menos de 2 anos  

De 2 a 5 anos 

De 6 a 10 anos  

Mais de 10 anos 

 

2. Monitoramento de índices de desempenho 

 
4. Qual o grau de reconhecimento da empresa quanto à necessidade e à importância do 

monitoramento de índices de desempenho? 

Muito baixo  

Baixo  

Médio  

Alto  

Muito alto  
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5. A empresa faz monitoramento do ambiente externo e interno a partir de mecanismos claros 

e conta com um sistema de avaliação de desempenho em função das modificações 

percebidas? 

Não é importante para empresa possuir 

Não possui, mas percebe a pressão de mercado ou dos colaboradores para possuir 

Está desenvolvendo 

Possui ou faz e precisa ser melhorado 

Possui ou faz e é eficiente 

 

6. Segundo a relação abaixo, como você classificaria o nível de maturidade da gestão 

comercial da sua Divisão? 

Muito baixa  

Baixa  

Média  

Alta  

Muito alta  

 

7. Qual o nível de execução (controle) de monitoramento dos KPIs da área comercial da 

Divisão? 

Muito baixo  

Baixo  

Médio  

Alto  

Muito alto  
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3. Modelo de Avaliação de Desempenho em Vendas 

 

8. Classifique o modelo de avaliação de desempenho em vendas da sua Divisão 

comtemplando os seguintes pontos: 

 

Muito baixo 

(ou 

insuficiente)  

Baixo (ou 

pouco 

suficiente)  

Médio (ou 

suficiente)  

Alto (ou 

acima do 

necessário)  

Muito alto 

(ou muito 

acima do 

necessário)  

Estrutura da área 

comercial            

Razão 

Gerentes/vendedores            

Número de clientes 

ativos no ano            

Número de clientes 

ativos por 

representante  
          

Percentual mensal de 

ativação de clientes            

Percentual de 

clientes reativados 

no ano  
          

Ganho líquido de 

clientes por ano            

Faturamento anual 

por cliente            

Número de 

visitas/vendedor/dia            

Número de 

pedidos/vendedor/dia            

Faturamento anual 

por vendedor            

Ticket médio por 

pedido  

 
          

9. Das questões anteriores, qual a que você julga ser a mais relevante para o monitoramento 

de atividades comerciais? 

 Ticket médio por pedido
 

 

10. Das questões anteriores, qual a que você julga ser a menos relevante para o 

monitoramento de atividades comerciais? 
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 Número de clientes ativos no ano
 

 

4. Ações decorrentes do monitoramento dos índices de desempenho 

 

11. Classifique o nível de aplicação de documentos e práticas de Avaliação de Desempenho 

utilizada na área comercial da sua Divisão: 

 Muito baixo  Baixo  Médio  Alto  Muito alto  

Roteirização  
          

Positivação de 

clientes            

Reativação de 

clientes            

Introdução de 

produtos ou 

linhas  
          

Conquista           
 

12. Os KPIs monitorados geram ações reais de correção ao processo comercial? 

SIM  

NÃO  

 

13. Em que prazo? 

Imediatamente  

Curto prazo  

Médio prazo  

Longo prazo  

NDA  

 

14. Sobre 12 meses de monitoramento dos KPIs adotados, qual o volume de ações 

implantadas a partir da análise extraída desta base de dados? 

Muito baixo  

Baixo  

Médio  

Alto  

Muito alto  

 



 

 

 

103 

 

15. A empresa realiza ações de RH de desenvolvimento pessoal dos colaboradores da área 

comercial, a partir de análise do sistema de monitoramento dos KPIs de vendas? 

Não é importante para empresa possuir. 

Não possui, mas percebe a pressão de colaboradores para possuir. 

Está desenvolvendo. 

Possui ou faz e precisa ser melhorado. 

Possui ou faz e é eficiente. 

 

16. Utilize o espaço abaixo para comentários que julgue poder agregar valor a este 

questionário. 

 
 


