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Avaliação de desempenho de funcionários de suporte de agência bancária

Resumo:

Este artigo procura analisar a utilização de métodos de avaliação de desempenho para funcionários do setor de
suporte de uma agência bancária. O modelo utilizado pelo banco é constantemente aperfeiçoado, incorporando
novas perspectivas, balanceando os pesos dos fatores de avaliação em acordo com as estratégias da empresa e
servindo cada vez mais como uma ferramenta da gestão do desempenho, permitindo fazer verificações como a
contribuição individual dos funcionários nos resultados, a identificação da capacitação e treinamento a ser
desenvolvido e a realocação para um melhor rendimento. Na avaliação das atividades de um suporte bancário,
pela perspectiva das competências, a aplicação é eficiente e igual a de qualquer outro funcionário do banco.
Entretanto, as tarefas realizadas são muito diversificadas e por vezes complexas, vinculadas a inúmeros fatores
externos, dificultando ou até mesmo impossibilitando o estabelecimento de metas mensuráveis e de caráter
objetivo, comprometendo a avaliação dos funcionários do suporte.

Palavras-Chave: Avaliação de desempenho; avaliação 360°, suporte bancário

1. Introdução

A idéia inicial deste trabalho surgiu da observação dos funcionários do suporte de duas
agências bancárias, uma em Volta Redonda - RJ no 1o e 20 semestres de 2011 e a outra em
Petrópolis - RJ nos dois semestres de 2012 - períodos de finalização dos ciclos de avaliação
de desempenho e no qual são atribuídas as notas semestrais da cada funcionário avaliado.

A instituição possui formas de avaliar seus funcionários, formalmente, desde a década
de 40 e constantemente reformula seus modos de avaliação buscando melhores formas para
gerenciar o desempenho de seus funcionários, alinhando as potencialidades de cada um às
estratégias da empresa.

O objetivo deste trabalho está em identificar que apesar destas constantes
reformulações realizadas pela instituição no modelo de avaliação de seus funcionários
vislumbrando promover a capacitação e treinamento, o planejamento de carreiras e a melhor
alocação dos funcionários gerando o máximo de aproveitamento, tal
avaliação não é percebida pelos funcionários, principalmente pelos de suporte, como justa,
uma vez que não se consegue visualizar a contribuição individual no resultado semestral da
agência, diferentemente dos funcionários do atendimento ao público, os quais possuem metas
claras, definidas e mensuráveis.

Para este estudo foi utilizada uma das agências de uma grande instituição bancária
com mais de 200 anos de existência, situada na cidade de Petrópolis - RJ. A escolha da
agência se deu por três razões: a) pela quantidade de funcionários, que a caracteriza como
uma das maiores agências do banco no Estado do Rio de Janeiro, b) pela diversidade de
atividades realizadas pelo suporte e c) pela importância da agência dentro da instituição, uma
vez que alcançou o terceiro melhor resultado entre as agências no ano de 2012, apresentando,
portanto grande contribuição individual dos funcionários.

2. Fundamentação Teórica

A avaliação de desempenho é uma ferramenta da gestão de pessoas para analisar e
julgar o desempenho de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Por meio dela, o gestor
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pode acompanhar as atividades de seu funcionário conferindo informações como as decisões
tomadas, os métodos e seus conhecimentos técnicos.

Ivancevich (2008, p.251), define avaliação do desempenho como um processo pelo o
qual os gestores buscam alinhar o desempenho dos funcionários com as estratégias e metas da
empresa, indicando ainda que um bom processo seria o que possui uma definição precisa em
termos de desempenho, sendo capaz de mensurá-lo e ainda de fornecer feedback aos
funcionários sobre as suas performances.

Já Chiavenato (2010, p. 241) entende a avaliação de desempenho como uma crítica
sistemática do desempenho de cada funcionário na execução de suas atividades, tendo como
alguns parâmetros o alcance das metas e resultado, as competências apresentadas e o
potencial de desenvolvimento observado e ainda "um processo que serve para julgar o valor, a
excelência e as competências de uma pessoa e, sobretudo, qual a sua contribuição para a
organização" .

Para Siqueira (2002, p.25) o sistema de avaliação de desempenho deve incluir as
expectativas desejadas e os resultados obtidos podendo ser dividido em etapas, entre elas:
verificação diária do comportamento do funcionário, identificação dos progressos e limitações
e fornecimento constante de feedback de forma rápida. Além disso, a utilização de um
sistema de avaliação permite a rápida identificação e um pronto equacionamento dos
problemas, visando manter o padrão de motivação e o alcance dos resultados sendo, portanto,
uma ferramenta para o gestor analisar as limitações e potencialidades, identificando e
sugerindo treinamentos e ações de desenvolvimento ou até mesmo a realocação do
funcionário em atividades nas quais possa apresentar um melhor rendimento, ou seja, a
avaliação de desempenho permite ter uma visão sistêmica sobre os diferentes desempenhos
dos funcionários da organização.

Fraga (2010, p.14) destaca que "As modificações do processo de trabalho nas
organizações têm transformado o foco do capital humano, sendo que cada vez mais as
organizações vêm exigindo capacidades e características competidoras a seus profissionais".
Desta forma, a avaliação de desempenho caracteriza-se na mensuração das competências, de
modo que possa desenvolvê-las.

2.1 Métodos para a Avaliação de Desempenho

A avaliação de desempenho pode ser de diversos métodos ou ainda por meio da
combinação entre estes métodos, sendo sua escolha orientada pela necessidade existente,
como por exemplo, pelo perfil dos avaliados ou ainda pelos objetivos estipulados pela
organização (PIMENTEL, 2005, p.17).

Dentre as formas tradicionais de avaliação de desempenho, Chiavenato (2010, p.249),
destaca algumas identificando ainda fatores favoráveis e contrários nestes métodos:

a) escalas gráficas: este método tem por base tabelas nas quais as linhas indicam cada
um dos fatores de avaliação que são comportamentos e atitudes apreciados pela empresa,
enquanto as colunas indicam os graus de avaliação. E um método criticado por dar tratamento
estatístico à avaliação, pois visa criar valores objetivos, buscando quantificar a avaliação.

Como características positivas, as escalas gráficas possuem a facilidade para o
planejamento e criação do instrumento de avaliação, sendo simples de compreensão e
utilização e apresentando facilidade para comparação. Entretanto, a simplicidade deste
método leva as seguintes situações negativas: limita os fatores de avaliação, categorizando e
homogeneizando características individuais, cria efeitos de generalização (hallo efect).
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b) a escolha forçada é um método composto por frases e/ou blocos de frases
descrevendo determinados aspectos pelo o qual o avaliado deve escolher o que mais se
aproxima ou distancia do fator a ser avaliado. Apesar de ter simples aplicação e retirar grande
parte da subjetividade do método anterior, apresenta grande complexidade em sua criação,
sem apresentar visão ampla dos resultados e sem trazer feedback e nem permitindo
comparação, sendo portanto, pouco conclusiva sobre os resultados.

c) a pesquisa de campo é um dos métodos mais completos requerendo entrevistas entre
um especialista em avaliação e os gerentes para em conjunto avaliarem o desempenho dos,
funcionários. E um modelo desenvolvido em quatro etapas compostas pela entrevista inicial,
entrevista de análise complementar, planejamento das providencias e acompanhamento
posterior dos resultados, através do preenchimento de formulários sobre os funcionários após
cada uma das fases. Por ser um método completo, apresenta como características negativas o
tempo necessário para se avaliar e os custos mais elevados.

d) o método dos incidentes críticos é baseado em características extremas, tanto
positiva quanto negativamente, preocupando-se somente com os desempenhos excepcionais -
considerados com sucessos ou fracassos no desempenho.

e) a comparação de pares consiste na comparação dos funcionários, dois por vez,
indicando qual apresenta o melhor desempenho. Uma forma mais completa deste método é
através da utilização de fatores de avaliação, ou seja, a comparação dos funcionários ainda
dois a dois, mas sob a ótica de cada um dos fatores.

f) pela a auto-avaliação os funcionários são os responsáveis pela a avaliação de suas
características de desempenho utilizando-se de diversos sistemas, como por exemplo, os
métodos de escolha forçada ou de escalas gráficas (PIMENTEL, 2005, p.17). Chiavenato
(2010, p.245) entende que a auto-avaliação é bem positiva, sendo ideal que "cada pessoa
avaliasse o seu próprio desempenho, tomando por base alguns referencias ia fim de evitar a
subjetividade implícita no processo", enfatizando ainda os excelentes resultados obtidos por
organizações que desenvolvem este tipo de avaliação.

g) avaliação por resultados é um método baseado na comprovação periódica da relação
entre os resultados determinados para cada funcionário e os que foram efetivamente
alcançados, dependendo da percepção do supervisor. (PIMENTEL, 2005, p.19).

h) frases descritivas: neste método são destacadas frases que caracterizam o
desempenho esperado dos funcionários, cabendo ao avaliador sinalizar, se o avaliado
apresenta ou não aquele desempenho.

i) a avaliação participativa por objetivos é feita de forma colaborativa entre supervisor
e subordinado por meio da formulação conjunta de objetivos consensuais que tragam
benefícios tanto para a empresa quanto para o funcionário. A utilização deste método toma
necessário alguns pontos, para que o mesmo tenha validade: o comprometimento e aceitação
dos objetivos; a alocação dos meios necessários para o alcance dos objetivos, como recursos
humanos, treinamentos e matérias; o desempenho em si de cada funcionário, ou seja, as
maneiras que se utilizam para atingir o objetivo; constante monitoração dos resultados e
comparação com as metas estabelecidas; e ainda feedback contínuo para evitar dissonâncias,
pois "o avaliado precisa ter uma clara percepção de como está caminhando para poder avaliar
o seu esforço/ resultado alcançado e tomar suas decisões" (CHIAVENATO, 2010, p.260).

1) na avaliação 3600 os funcionários recebem feedback de seus superiores, pares,
subordinados e de sua auto-avaliação, ou seja, de todas as partes que possuem interação com,
o avaliado. E, portanto, uma ferramenta para o desenvolvimento de carreira e pessoal pois
pode identificar os potenciais e os pontos a serem desenvolvidos em cada funcionário.

O método utilizado dependerá de cada organização, de seus objetivos, disponibilidades
de tempo e de recursos para a aplicação, apesar das consideradas falhas existentes nos
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modelos. Entretanto, Macedo et aI. (2005, p.5) aponta que as principais críticas feitas não são
em relação ao processo de avaliação, mas sim à forma de aplicação, pois é onde ocorrem as
falhas que não permitem atingir o objetivo proposto.

2.2 A elaboração da Avaliação de Desempenho

Para Chiavenato (2010, p.240) a implantação de um sistema de gestão de desempenho
tem por finalidade avaliar e monitorar quatro aspectos principais: o resultado; o desempenho,
entendido com o comportamento e meios que se pretende utilizar; as competências
individuais e as que se agregam à organização e ainda, os fatores críticos de sucesso.

A avaliação de desempenho possui diversas definições e nomenclaturas, entretanto,
podemos defini-la como sendo uma ferramenta para "localizar problemas de supervisão e
gerência, de integração de pessoas à organização, de adequação de pessoas ao cargo,
dissonâncias ou carências de treinamento de construção de competências" (CHIAVENATO,
2010, p.241), tendo ainda como funções melhorar a qualidade do trabalho e a qualidade de
vida dentro das organizações.

Milkovich (apud CHIAVENATO, 2010, p.242) indica que ao se tentar estabelecer um
sistema de avaliação de desempenho devem ser consideradas seis questões básicas: a) porque
avaliar o desempenho?; b) qual desempenho deve ser avaliado?; c) como deve ser avaliado?;
d) quem deve realizar a avaliação?; e) quando avaliar?; f) como comunicar a avaliação de
desempenho?

A avaliação de desempenho permite o recebimento de feedback sobre os trabalhos
realizados e as correções a serem feitas, permitindo ainda às organizações que conheçam as
suas potencialidades - capacidades e competências de seus funcionários - por exemplo.
Ainda em relação às motivações que levam as organizações a avaliarem o desempenho de
seus funcionários, McGregor segundo Chiavenato (2010, p.243) aponta sete principais razões,
sendo a primeira para a avaliação por mérito, de forma a identificar e justificar recompensas
como aumentos salariais, promoções, transferências e demissões. A segunda razão é o
feedback, ou seja, a troca de informações permitindo ao funcionário conhecer como as
pessoas a sua volta percebem os seus desempenhos, atitudes e competências. A terceira
refere-se ao desenvolvimento dos funcionários com a identificação de seus pontos fortes para
que possam ser aproveitados mais intensamente, enquanto que a constatação dos pontos
fracos serve para o planejamento de treinamentos e desenvolvimento pessoal. Outra razão
relaciona-se com a melhora no relacionamento entre os funcionários, tanto entre pares quanto
nas relações supervisor/subordinado, uma vez que é conhecida a forma de avaliação. O
sentido de percepção permite ao funcionário conhecer o que as pessoas pensam a seu respeito
contribuindo para que possa melhorar a percepção de si mesmo. Em relação ao potencial de
desenvolvimento, a avaliação permite conhecer e descobrir potencialidades, desenvolvendo
treinamentos e plano de carreiras. Por fim, a avaliação de desempenho produz informações
que podem ser usados pelos gerentes ou pelo setor de recurso humanos da organização para
orientar os funcionários.

Para Ivancevich (2008, p.253) são seis os objetivos principais em se utilizar a
avaliação de desempenho: o primeiro refere-se à questão do desenvolvimento dos
funcionários, apresentando duas características importantes, pois tem a função de identificar
quais os funcionários necessitam de maior quantidade de treinamento e serve para como
instrumento auxiliar nas relações de orientação entre o supervisor e seu subordinado. O
segundo objetivo está ligado à questão da motivação pois a existência de um bom mecanismo
de avaliação é capaz de encorajar a iniciativa dos funcionários, desenvolvendo um maior
senso de responsabilidade e ainda estimulando esforços para melhorar o desempenho. Já o
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terceiro objetivo avaliação de desempenho relaciona-se com a importância para as atividades
da área de recursos humanos da empresa, como por exemplo, no planejamento das
contratações, pois serve como uma excelente fonte de informações sobre as qualificações e
capacidades de cada um dos funcionários. A melhoria das comunicações entre os funcionários
é o quarto objetivo da avaliação de desempenho por trazer um processo permanente de
discussões entre o supervisor e o subordinado, tanto em relação a interação quanto ao
processo de feedback. Por fim, os dois últimos objetivos apontados referem-se a formas de
validação ou de explicações das decisões tomadas pelas empresas, podendo ter o caráter de
cumprimento de legislação, servindo como justificativa para as promoções, transferências,
recompensas e demissões ou ainda para legitimar as ferramentas de seleção.

Assim como existem diversas metodologias para se avaliar, Chiavenato (2010, p.245)
nos mostra que a responsabilidade pela avaliação também pode ser bem diversificada,
variando de empresa para empresa, podendo ser unilateralmente, do supervisor para o
subordinado, por meio de autoavaliação, pela equipe de trabalho, pelo setor de recursos
humanos entre outras maneiras.

A implementação de um sistema de avaliação de desempenho proporciona benefícios
tanto para a organização quanto para as pessoas, desde que esteja alinhada com as seguintes
premissas (KOONTZ apud CHIAVENATO, 2010, p.244): a) o desempenho atual deve estar
aliado ao alcance de metas e objetivos; b) a avaliação deve ser objetiva do desempenho do
funcionário e não uma avaliação subjetiva dos seus hábitos pessoais; c) deve ser aceita pelas
duas partes - avaliador e avaliado, entendendo que a avaliação busca trazer benefícios a
ambos; d) deve ser utilizada para melhorar a produtividade do colaborador.

Apesar disso, Chiavenato (2010, p.244) destaca que a avaliação de desempenho
apresenta pontos fracos em seu processo que são:

a) quando o avaliado percebe a avaliação como situação de recompensa ou punição
pelo desempenho passado;

b) quando ocorre o puro e simples preenchimento de formulários e não uma avaliação
crítica e objetiva do desempenho;

c) quando não há legitimidade do processo, ou seja, os avaliados percebem a avaliação
como injusta ou tendenciosa;

d) a existência de comentários desfavoráveis podem conduzir a uma reação negativa e
de não-aceitação;

e) quando tem por base fatores que não agregam qualquer valor.
A principal alteração ocorrida nos métodos de avaliação de desempenho está em sua

finalidade, passando a orientar-se mais para o planejamento dos desempenhos futuros do que
na verificação do desempenho passado.

Para Chiavenato (2010, p.260), o desempenho é centrado em dois componentes: as
responsabilidades básicas e os padrões de desempenho para cada uma das responsabilidades.
O primeiro refere-se à listagem de atividades que o funcionário deverá desempenhar,
enquanto o segundo indica como os objetivos e resultados foram alcançados.

Chiavenato (2010, p.256) destaca ainda tendências nas novas abordagens da avaliação
de desempenho, das quais destacamos:

a) abrangência sistêmica: a empresa deve ser vista como um conjunto homogêneo e
integrado.

b) A existência de quatro tipos de indicadores, os quais devem ser escolhidos em
conjunto, evitando que ocorram distorções na avaliação:
b.l) indicadores financeiros como a lucratividade, a relação entre custo e benefício,
rentabilidade, alavancagem operacional, retorno sobre o investimento, entre outros.
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b.2) indicadores ligados aos clientes, tanto interno quanto o externo, e que incluem tempo de
atendimento, satisfação, qualidade e participação de mercado.
b.3) indicadores internos que se relacionam aos índices de segurança, de retrabalho; aos
tempos dos processos.
b.4) indicadores de inovação, verificados por meio de projetos de melhoria, do
desenvolvimento de novos processos, e ainda os índices de pesquisa e desenvolvimento.

Para Chiavenato (2010, p.260), a avaliação de desempenho tem se tomado mais
extensa, passando de simples avaliação de resultados passados para uma gestão do
desempenho humano, ou seja, capaz de verificar e mensurar a contribuição que os
funcionários trazem à organização, por meio de suas habilidades, das competências coletivas
ou ainda pela motivação das pessoas. Essa mudança permite analisar quais objetivos foram
atingidos e de que maneiras a organização pode incentivar a melhoria do desempenho,
aumentando as metas e o alcance dos resultados, pois consegue identificar a contribuição
tanto individual quanto do grupo.

Segundo Ivancevich (2008, p.253), o desempenho ao qual se pretende avaliar deve
estar intimamente vinculado à estratégia empresarial, pois apesar de muitas organizações não
manterem relação entre a gestão do desempenho da empresa e a dos funcionários, sob a ótica
da vantagem competitiva é importante a integração entre o desempenho do funcionário e as
metas da empresa. Schiehll e Morissette (2000, p.20) apontam ainda que
o caráter e a concepção das avaliações de desempenho confirmam a idéia de que o
o sucesso de uma organização depende da complementação e do alinhamento entre as
medidas de desempenho da organização, suas estratégias e ações.

3. Método de Pesquisa

As pesquisas podem ser classificadas sob dois aspectos: quanto à sua finalidade e
quanto aos meios utilizados (VERGARA, 2006, p.47).

Após as primeiras impressões sobre a percepção que os funcionários tinham sobre a
avaliação de desempenho realizada no banco, deu-se início ao trabalho por meio de pesquisa
bibliográfica, de onde foram extraídas as definições, conceitos e os modelos de avaliação de
desempenho, tanto os tradicionais quanto os mais modernos apontados por Chiavenato (2010,
p.249) e Pimentel (2005, p.16). Em seguida, foi levantado o histórico da avaliação de
desempenho da instituição, verificando as principais alterações realizadas e a relação com as
tendências na avaliação de desempenho até chegar ao modelo atual utilizado pela gestão do
banco, considerando ainda os propósitos pelos os quais se faz a avaliação dos funcionários.

A segunda parte da pesquisa constituiu-se na elaboração e aplicação de questionários e
entrevistas com os funcionários da agência estudada a fim de entender a percepção que os
funcionários têm do sistema de avaliação ao qual estão submetidos, como por exemplo,
importância, grau de confiança no sistema, validade, entre outros. A utilização de entrevistas
permitiu um contato mais amplo com a visão dos funcionários, uma vez que não existem as
limitações estruturais de um questionário, por exemplo, possibilitando abarcar ideias e
conceitos que não haviam sido previamente definidos. Martins (2006, p.27) demonstra essa
amplitude das entrevistas ao afirmar que "trata-se de uma técnica cujo objetivo básico é
entender e compreender o significado que os entrevistados atribuem a questões e situações,
em contextos que não foram estruturados anteriormente, com base nas suposições e
conjecturas do pesquisador". Em outra parte da pesquisa, temos na definição de Lakatos e
Marconi (2005, p. 203), que o questionário é "um instrumento de coleta de dados, constituído
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atitudes desejáveis dentro dessas perspectivas. Importante ressaltar ainda que existe o
balanceamento do peso atribuído a cada urna dessas dimensões variando de acordo com o
setor de atuação do funcionário, por exemplo, negociaI ou área técnica e variando também de
acordo com a estratégia corporativa em vigor.

Ao final de cada ciclo de avaliação, são apresentados os resultados por meio do placar
individual, o qual apresenta informações que objetivam fornecer subsídios para orientação e
ascensão profissional, educação corporativa e reconhecimento. Apesar do bom funcionamento
do sistema por ser adaptável às necessidades da instituição, com o passar dos semestres, foi
possível perceber que este método proporcionava distorções, como o caráter unilateral-
descendente, sendo utilizado como instrumento de ameaça e pressão ao subordinado. Era
ainda um processo pouco participativo e democrático, uma vez que não havia
acompanhamento e feedback por parte dos gestores e nem trazia alterações práticas nas
eventuais discordâncias dos conceitos atribuídos aos avaliados, aumentando os conflitos com
os avaliadores. Apresentava ainda informações muito genéricas nas competências avaliadas
visto que não considerava o setor de atuação nem a função a qual o funcionário pertencia.

Constatada essa deficiência do método de avaliação, foram feitas modificações de
modo a aprimorar o sistema, das quais destacamos a substituição das competências genéricas
por competências específicas e a alteração da avaliação unilateral para uma avaliação por
múltiplas fontes, ou seja, a avaliação feita pelos superiores, subordinados, pelos pares, além
da auto-avaliação. Tal mudança impôs ainda fim à obrigatoriedade dos funcionários serem
indicados pelos seus superiores a se candidatarem a algum cargo. Como argumentos para essa
mudança analisaram que os desempenhos dos funcionários são diferentes, de acordo com a
função. Além disso, uma avaliação originada por múltiplas fontes traz uma avaliação mais
precisa e mais rica em informações à empresa e ao próprio funcionário.

O modelo utilizado até o último ciclo de avaliação (10 semestre de 2012) foi
implantado em 2005 e foi baseado em cinco perspectivas de desempenho, seguindo os
interesses e estratégias do banco: financeira, clientes, processos internos, comportamento
organizacional e sociedade. Cada uma das perspectivas compreende duas dimensões que são
metas e competências, sendo as metas estabelecidas para cada dependência. Já a avaliação das
competências é feita por múltiplas fontes e é atribuída conforme a área de atuação e possuem
três classificações: as fundamentais a qual estão sujeitas todos os funcionários; as gerenciais,
aplicáveis aos funcionários de nível gerencial e as específicas, também aplicáveis a todos os
funcionários, porém adequadas à função exercida. Este modelo de avaliação possui ciclos de
avaliação semestrais compreendendo três etapas: planejamento, acompanhamento e
encerramento. Este modelo de avaliação está embasado em alguns pontos, como: a)
continuidade, pois está presente durante todo o processo; b) compatível com os objetivos
norteadores e; c) possui amplitude, ou seja, está presente em todas as perspectivas do
processo, conforme apontado por Souza e Lima (2005, p. 289).

4.2. O atual sistema de avaliação de desempenho

A avaliação de desempenho atual foi implementada a partir do início do segundo
semestre de 2013 incorporando a avaliação das metas individuais à avaliação do desempenh
geral da empresa, permitindo dessa forma que se possa quantificar a contribuição de ca
funcionário para o alcance das metas estabelecidas para cada uma das equipes e dependên .
da instituição.

A grande alteração ocorrida neste novo sistema, em comparação ao modelo an
utilizado a partir de 2005, foi a possibilidade de o superior registrar as metas prevista
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ciclo de avaliação, que permanece semestral. Desta forma, o resultado da avaliação do
desempenho de cada funcionário passou a contar não só com as competências expressas por
ele, como também o alcance das metas acordadas. Até o primeiro semestre de 2013, o valor
correspondente às metas no resultado da avaliação de desempenho do funcionário era a meta
atingida pela dependência como um todo, ou seja, todos recebiam a mesma nota, ainda que
alguns funcionários tivessem maior colaboração para o resultado final.

Essa nova postura vai ao encontro ao destacado por Chiavenato (2010, p.267) que indica
dois fatores importantes nas tendências da avaliação de desempenho que são: a substituição da
estrutura departamentalizada pela organização por processos ou equipes e a participação dos
colaboradores nos resultados das organizações.

Assim como no modelo anterior, a avaliação compreende os âmbitos das competências e
das metas, sendo cada um destes avaliados pelas cinco perspectivas do banco baseadas no
modelo do BSC e apresentando cada perspectiva um peso diferente, em concordância com a
estratégia do banco no período: a perspectiva financeira com peso de 65%, clientes com 15%,
comportamento organizacional com 5%, processos internos - 10% e sociedade com outros
5%. Além disso, existe neste novo modelo o balanceamento entre competência e metas
diferenciado, pois varia tanto pela área de atuação do funcionário quanto pelo seu nível
hierárquico, onde o maior nível hierárquico receberá maior peso por metas, enquanto que os
níveis mais baixos possuem maior peso nas competências.

Apesar do papel dos funcionários do suporte na perspectiva financeira, por exemplo,
com a redução das despesas, seja administrativa ou a adequada representação do banco em
processo judiciais, diminuindo as perdas com condenações,

5. As atividades desenvolvidas no suporte da agência

As atividades realizadas pelos funcionários de suporte de uma agência bancária são
bastantes diversificadas, variando de acordo com o tamanho da agência e com os serviços
prestados e número de funcionários alocados no setor. Tendo em vista o grande número de
atividades, destacamos algumas principais, comuns a maioria das agências do banco em
estudo, fazendo uma breve descrição da atividade e analisando de que maneira seria possível
verificar a contribuição individual de cada funcionário e sua meta, no resultado geral da
agência. Dessa forma nossa análise será nas atividades de controle de despesas
administrativas, conservação e funcionamento da agência, serviços cartorários, conciliação
contábil e ainda acompanhamento das demandas judiciais e compensação de cheques.

a) Controle das despesas administrativas:
O banco possui centralização de diversas despesas, como o salário de funcionários e

compra de equipamentos. Entretanto, uma considerável parte das despesas encontra-se sob
responsabilidade do suporte da agência, incluindo principalmente os serviços e produtos
necessários ao funcionamento da agência como as contas de água, luz, telefones, o
acompanhamento e aquisição de vale-transporte dos funcionários e ainda as chamadas
despesas de pequeno porte, normalmente associadas a pequenos produtos de uso diário, não
atendidos pelo sistema de logística do banco, seja pelo prazo ou por indisponibilidade. Nestas
últimas estão incluídas as despesas de transporte para visitas a clientes, para verificação e
instalação dos terminais de auto-atendimento localizados fora da agência e ainda para o
comparecimento em audiências, por exemplo.

b) Conservação e funcionamento da agência

9
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Uma das atribuições do setor de suporte é em relação à manutenção e conservação da
agência, seja acompanhando o trabalho da empresa terceirizada de limpeza, verificando as
instalações, solicitando serviços elétricos, hidráulicos, de reparos em pisos e cadeiras, por
exemplo, para a agência permanecer dentro dos padrões estabelecidos de ambiência. Além
disso, é responsável ainda pela parte de funcionamento da agência garantindo o
funcionamento dos terminais de atendimento, os caixas eletrônicos, elevadores, portas
giratórias, bem como circuito de câmeras e os servidores da agência, além do controle do
tempo de atendimento dos setores, visando respeitar às leis de tempo de fila.

Ainda no âmbito do funcionamento da agência, cabe ao setor de suporte, o controle
logístico de materiais como cartuchos de impressoras, papéis, formulários do banco e dos
correspondentes bancários, envelopes para depósitos de valores, entre outros, distribuídos por
centros regionais de logística.

c) Serviços cartorários e cobrança bancária
O banco é responsável pelo envio dos títulos ao cartório para protesto e também pela

retirada dos mesmos sempre que solicitado pelas empresas. As instruções para protesto ou
retirada podem já estar vinculadas ao título ou serem comandadas pela empresa ou pelo setor
de atendimento a empresas do banco. Tal movimentação é realizada diariamente e compete ao
suporte da agência verificar a remessa das informações do cartório e a confirmação dos
recebimentos, o pagamento das custas ao cartório, bem como a conferência dos valores a
serem repassados a cada empresa solicitante e a respectiva cobrança.

d) Conciliação contábil
A conciliação contábil realizada pelo suporte das agências consiste no

acompanhamento diário das contas internas verificando os lançamentos ocorridos e
garantindo que a conta permaneça dentro de sua característica: credora, devedora ou zerada. e
é acompanhada por Centros de Suporte Operacional do Banco, setor este responsável pelo
fechamento dos balancetes e por pequenas correções, normalmente relacionadas às datas de
balancetes. Entretanto, mesmo com este acompanhamento, a responsabilidade pela correta
conciliação contábil das contas cabe ao suporte da agência. A conciliação compreende
lançamentos com origem e destino em diversos sistemas do Banco que são constantemente
monitorados para suas devidas contabilizações: lançamentos de outras agências do próprio
banco, lançamentos de outros Bancos seja pelo sistema de Transferências eletrônicas feitas
pelos clientes seja pelo sistema de Transferências lnterbancárias, onde são informadas as
divergências nas transações realizadas entre diferentes bancos como cheques compensados
por valores diferentes dos valores de emissão e títulos cobrados sem os devidos juros.
d.l) Contas transitórias

Parte importante da conciliação contábil das agências está nos processos de acertos
transitórios que permitem o fechamento dos balancetes e ainda a regularização de contas de
forma provisória enquanto são verificadas as origens e apuradas as irregularidades, possuindo
prazos entre dois dias e quatro meses para a devida apuração, dependendo do tipo de acerto a
ser realizado.

e) Processos judiciais
As demandas judiciais recebidas pelo Banco podem ser separadas em dois grupos: as

que o Banco é parte do processo, tanto como réu quanto como autor, e as ações nas quais o
Banco não figura como parte do processo, mas que os Juízos Estaduais, Federais e
Trabalhistas solicitam informações, seja sobre cadastro das partes envolvidas ou sobre
depósitos judiciais efetivados ou ainda bloqueios, transferências e sequestro de valores.

10
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e.I) Processos judiciais de terceiros
Nas demandas em que o Banco não é parte do processo, as tarefas do suporte são mais

simples, em geral, se restringindo à pesquisa das informações e à resposta ao ofício recebido.
Entretanto os ofícios sobre mandados de sequestros de valores sempre são recebidos
pessoalmente, devendo ser cumpridos na hora, para que o oficial de justiça leve a resposta
sobre o cumprimento destes mandados, demandando maior tempo para execução de tal tarefa
e devendo ser priorizado sobre as demais atividades.
Já em relação às demandas em que o Banco é parte do processo, as tarefas direcionadas aos
funcionários do suporte são bem maiores, incluindo o cadastramento do mandado, a
localização de documentos tais como contratos assinados e a documentação apresentada na
agência e coleta de informações sobre a reclamação para subsidiar a defesa, bem como o
recolhimento das custas jurídicas, além de monitorar as pautas de audiências e participar das
mesmas, como preposto do banco.

f) Liquidação de mandados de pagamento
Os processos judicias têm seus valores depositados em bancos públicos ou que sejam

sociedades de economia mista, independentemente de o banco ser parte ou não do processo. O
resgate desses depósitos são feitos através dos mandados de pagamento ou ofícios judiciais
recebidos nos setores de atendimento do banco. Porém, cabe ao setor de suporte a conferência
de dados e autenticidade dos mesmos, valendo-se das verificação de dados registrados no
sistema e dos informados no instrumento jurídico e ainda da consulta aos processos, tanto
pelos sites dos tribunais quanto pela consulta aos autos nos cartórios, num prazo máximo de
48 horas conforme acordo realizando entre o banco e os tribunais de justiça.

g) Compensação de cheques:
Com a nova instrução do Banco Central do Brasil (ver digitalização de cheques) na

qual os cheques passaram a ser digitalizados nas agências e não mais nos centros de
compensação, tendo suas imagens transmitidas via sistema, a atividade de compensação dos
cheques foi transferida para as agências - aos setores de suporte - cabendo aos mesmos a
verificação e confirmação dos cheques sacados contra o banco, o registro das devoluções e
envio dos cheques às respectivas agências, além da própria digitalização dos movimentos
diários.

6. A avaliação de desempenho para os funcionários do suporte

A avaliação de desempenho utilizada até o primeiro semestre de 2013 já compreendia o
desempenho das competências e de metas, entretanto em relação às metas o conceito ou
pontuação era o mesmo para todos os funcionários da agência, conforme o resultado da
agência naquele período. Foi percebido, contudo, que grande parte dos funcionários sentia-se
desvalorizada, pois o seu esforço e sua contribuição individual para o alcance dos objetivos
estratégicos da dependência não eram mensurados. Com a atualização do sistema, foi possível
a atribuição de metas individuais a cada funcionário, com a intenção de que se possa verificar
o quanto cada um contribui para o resultado da agência. Entretanto, este modelo, tem grande
aplicabilidade nos funcionários de atendimento, pois essa meta pode ser quantificada,
mensurada bastando repartir as metas gerais da agência em seguros, previdência, capitalização,
financiamentos, entre outras, pelo número de carteiras existentes e dentro de cada carteira
distribuir entre os funcionários responsáveis pelo atendimento àquele grupo de clientes. Já para
os funcionários de suporte, por mais que se tente atribuir valores ou quantificar suas
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atividades, as metas acabam tendo um caráter mais subjetivo do que objetivo, principalmente
por depender, em grande parte, de inúmeros fatores externos, que muitas vezes impedem a
realização da tarefa.

Para exemplificar, ao analisar rapidamente algumas das atividades do suporte, tenta-se
imaginar como poderiam ser estabelecidas metas para este setor e ainda mais, estabelecer as,
metas individuais para cada funcionário. A primeira vista, a maioria destas tarefas, senão todas
podem ser quantificadas, como na verificação de quantas ocorrências de balancete foram
registradas em determinado mês e destas quantas foram regularizadas corretamente dentro do
prazo ou ainda quantas ofícios judiciais foram recebidos e qual o percentual providenciado e
respondido no prazo. Nestes dois exemplos, a meta sem qualquer dúvida é atingir cem por
cento, até mesmo por questões legais e de transparência. Entretanto, a tentativa de quantificar
as atividades do suporte esbarra, na maioria das vezes, em questões externas ao setor. Na
questão contábil dos balancetes, determinado lançamento indevido pode ser identificado pelos
funcionários, verificada qual a solução a ser tomada - dentro do prazo - mas apesar disso, a
agência não ser autorizada por alguma instância superior a corrigir o erro.

7. Conclusão

A constante busca por melhores formas de avaliação do desempenho ganhou papel
fundamental nas organizações, tendo em vista as mudanças na própria gestão do desempenho
que deixou de ser uma simples verificação do resultado anterior e passou a utilizar a avaliação
como ferramenta de gestão do desempenho dos funcionários, identificando potencialidades,
necessidades de treinamento, a contribuição individual de cada um alinhando todos estes itens
às estratégias das empresas.

Na empresa estudada, as mudanças realizadas no sistema de avaliação de desempenho a
partir de 2005 demonstram que a empresa está seguindo as tendências mais recentes da gestão
de desempenho, conforme destacado por Brandão et aI. (2008, p.877) utilizando-se de
combinações de modernos e referenciados métodos de avaliação, como a gestão por
competências, a avaliação 3600 balizada por indicadores baseados no BSC, ou seja, o
desempenho individual é conceituado por múltiplas fontes, sob diversas perspectivas:
resultado econômico, estratégias e operações, satisfação dos clientes, comportamento
organizacional e processos internos e, considerando que utiliza não somente a avaliação das
competências, mas também das metas, vinculadas à estratégia da empresa, criando a
possibilidade de verificar a contribuição de cada funcionário no alcance dos objetivos do
período.

As mudanças ocorridas nesse novo modelo ainda não são eficientes uma vez que, ao
incorporar as metas individualizadas, não conseguem ser aplicadas a todos os funcionários,
devido à dificuldade de se mensurar a contribuição individual dos funcionários do suporte, por
exemplo. Como visto, a tentativa de criação de um sistema para se avaliar as metas das áreas
de suporte encontrará oposição e resistência, seja por tentar dar um tratamento matemático a
essas atividades ou ainda por estabelecer metas com caráter subjetivo, uma vez que a
realização das atividades do suporte

A realização deste trabalho buscou ampliar uma discussão sobre melhorias nas formas de
se avaliar atividades realizadas pelo suporte bancário em relação às metas, ou seja, de
estabelecer critérios que sirvam para identificar a contribuição individual dos funcionários no
resultado da empresa
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Times Roman, 10 pt. As unidades utilizadas, devem ser claramente indicadas na tabela.

5. Figuras e material gráfico podem ser em preto e branco ou coloridas e incluídas como parte ínlegrante do texto. Cada figura deve ter
um rHjrnero e <J ti!ulo coloc(j{jo abaixo da figura. centralizHda, em Times New Roman 10 pL

BAIXE O ARQUIVO NO FORMATO SUGERiDO PELO EVENTO COM AS INSTRUÇÕES - DOWNlOAD AQUI

2. O ;:-lrq uh/o de submissão est<3no formato OpenOftice. Microsoft 'vVont RTF da versejo 2003 ou superior.

3. O te:><toestá em espaço simples; usa uma fonte .;je 12-ponlos; emprega itálico em vez de sublinhado (exceto em end8reços URI..): as
figuras e tabelas estao inseridas no texto. nào no final do docurnento na forma de anexos.

4. O tex!u segue os padrões de estilo e os requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para Autores ..na seção Sobre a Conferência.

5. Em caso de submissão a ~.lrnamodalidade com avaliação pelos pares cega, os nomes dos autores foram removidos, com "Autor" e ano
usados na bibliografia e notas de rodape, ern vez do nom e do aulor. título do docum ento, etc.

6. Enl caso de submissão para ô'/alíôi;ão pelos pares cega. todos os docurnentos do Microsoft Office (incluindo documentos
suplementares) foram sal.,,'OsL.sando a opção "Salvar corno": em seguida clicando em Ferrarnentas (ou Opçôes no Mac); clicando em
Segurança: escolhendo 'Remover Informações pessoais do das propriedades do arquivo ao salvar"; clicando em seguida em Salvar.


