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RESUMO

o presente trabalho pretende verificar se existe uma relação direta entre as ações planejadas e
executadas e a avaliação de desempenho em uma empresa de telecomunicações, que utiliza o
Balanced Scorecard para alinhar o desempenho dos funcionários ao organizacional. Para tal, o
trabalho estrutura-se em uma análise sobre o tema avaliação de desempenho e sua relação
com a abordagem de alguns autores de Teoria Geral da Administração. Apresenta na
seqüência, diversos métodos de avaliação de desempenho, desde modos tradicionais a novas
tendências na avaliação de desempenho. Em seguida, apresenta o método Balanced
Scorecard, idealizado por Kaplan e Norton, mostrando benefícios e limitações na sua
utilização. Na segunda parte, apresenta-se a empresa, o processo de implementação do
método e o plano de ação da empresa em estudo. A metodologia utilizada foi a pesquisa
documental e análise dos dados e estudo de caso. Conclui-se que embora haja um foco no
trabalhador como ator importante na execução dos objetivos e estratégias da organização, não
existe uma relação direta entre o resultado da avaliação e o plano de ação da organização.
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INTRODUÇAO:

o mercado globalizado e altamente competitivo exige o alcance de metas cada vez

mais ousadas, com equipes mais reduzidas e sob a pressão de um tempo cada vez mais curto.

A cada dia, as empresas enfrentam o desafio de melhorar seu desempenho para atender aos

acionistas, aos clientes, aos fornecedores e aos colaboradores. Assim, para garantir seu futuro,

ter uma vantagem competitiva e cumprir seu planejamento estratégico, faz-se necessário um

alinhamento do desempenho humano com o organizacional. Adotar uma metodologia que

avalie a contribuição dos colaboradores é imprescindível.

Para a análise da avaliação de desempenho profissional existem diversas abordagens,

métodos e instrumentos já validados e amplamente utilizados. Entre os modelos de gestão de

desempenho, um dos que possui aceitação no meio acadêmico e no ambiente organizacional é

o Balanced Scorecard (BSC), de Kaplan e Norton (1997). O Balanced Scorecard sumariza a

informação empresarial em um conjunto de indicadores vitais e críticos para a obtenção da

análise de desempenho da empresa.

O objetivo final da avaliação de desempenho é contribuir para o desenvolvimento das

pessoas na organização e com o sucesso da mesma. Portanto, após a aplicação da avaliação de

desempenho, entre diversas ações, pode-se destacar: Identificar necessidades de treinamento e

desenvolvimento; estimular e incentivar o crescimento profissional e o desenvolvimento de

novas competências; suportar decisões sobre remunerações, promoções, transferências e

desligamentos; planejar ações para melhorar os resultados das pessoas e da organização.

O planejamento e a execução destas ações proporcionam à empresa uma vantagem

competitiva de aprimoramento de seus colaboradores, gerando um melhor desempenho

organizacional. Quando devidamente aplicada, a Avaliação de Desempenho pode gerar ações

que proporcionem à empresa o desenvolvimento dos seus funcionários e conseqüentemente

tragam para a mesma um diferencial frente ao ambiente competitivo em que estão instaladas.
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Porém, há vários questionamentos, principalmente por parte daqueles que são

submetidos a este processo. Muitos acreditam que as empresas não utilizam estes resultados

com o objetivo de promover o desenvolvimento da organização, mas sim com o propósito de

manter o controle sobre os funcionários com a utilização, em alguns casos, de punições.

Outros acreditam que a utilização da avaliação é uma mera formalidade inócua.

A partir de tais questionamentos, este Trabalho de Conclusão de Curso pretendeu

responder ao seguinte problema: Que ações foram planejadas e executadas em função dos

resultados das 03 (três) últimas aplicações do método de avaliação de desempenho BSC

(balanced scorecard), em uma empresa de telecomunicações da região sudeste, nos anos de

2007 e 2008?

Este trabalho tem por objetivo verificar como a empresa em estudo utiliza os

resultados obtidos através do método de avaliação de desempenho BSC (balanced scorecard),

na formulação de ações e estratégias, de forma a contribuir para o desenvolvimento e melhor

desempenho do seu capital intelectual.

Outro objetivo do trabalho é apresentar as principais características do método

escolhido e demonstrar como pode ser utilizado por outras organizações.

A hipótese inicial era que as ações planejadas e executadas após a aplicação da

avaliação de desempenho - BSC, na empresa analisada não se relacionavam diretamente ao

objetivo de melhorar o desempenho dos indivíduos e conseqüentemente da organização. Ou

seja, apesar de existir um foco no trabalhador, não haveria uma relação direta entre as ações

implementadas e avaliação de desempenho aplicada previamente.

O trabalho apresenta a seguinte estrutura:

Inicialmente serão apresentadas as formas como os autores que abordam a Teoria

Geral da Adlninistração, mencionam o tema avaliação de desempenho em suas respectivas

teorias. Busca-se compreender como as organizações têm conduzido este processo ao longo

de seu desenvolvimento. Para isso, será explanada a situação atual da área de recursos

humanos, pois o desafio da atual gestão de pessoas é descobrir e desenvolver procedimentos

que enVOIValTIe comprometam os funcionários com os objetivos da organização. Este

processo pressupõe que o desempenho de uma organização depende do desempenho de cada

pessoa e da atuação dessa pessoa na equipe ou no grupo de trabalho.

Em seguida, será realizada uma análise, através da utilização de livros sobre Gestão de

Pessoas, sobre as diferentes abordagens de avaliação de desempenho, uma vez que diversos

são os métodos clássicos para tal avaliação como: escolhas gráficas de classificação; escolha e

distribuição forçada; incidentes críticos; comparação binária, etc. Existem outras tendências
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ra modelos da gestão de desempenho como a avaliação por objetivos, a avaliação de 360°,

·aliação por resultados e o balanced scorecard.

No terceiro capítulo, será apresentado, de forma mais detalhada, o método de

aliação de desempenho BSC (balanced scorecard), que traduz a missão e a estratégia das

empresas nUIll conjunto abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um

i tema de medição e gestão estratégica. O balanced scorecard complementa as medidas

inanceiras do desempenho passado com medidas de vetores que impulsionam o desempenho

uturo. Os objetivos e medidas focalizam o desempenho organizacional sob quatro

perspectivas: financeiras, do cliente, dos processos internos e de aprendizado e crescimento.

Na segunda parte do trabalho serão apresentados os procedimentos metodológicos

adotados com a descrição da empresa analisada, os resultados encontrados e as conclusões

tiradas a partir dos mesmos.

Este trabalho se mostra relevante na medida em que demonstra que as organizações

que utilizam métodos de avaliação de desempenho, necessitam rever constantemente os

instrumentos aplicados, entendendo que os mesmos devem ocorrer de forma contínua, com

ações que proporcionem o desempenho do indivíduo no contexto organizacional. O foco não

deve ser restrito a resultados ou com um fim em si mesmo.

Poderá demonstrar também que para uma eficaz gestão, ações que proporcionam um

desenvolvimento das competências dos indivíduos e de toda a preparação do contexto

organizacional devem ser executadas. Ao considerar que o desempenho do indivíduo está

ligado ao desempenho da organização, a empresa conseguirá atingir melhores resultados.
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CAPITULO 1

- -1 A TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇAO E A AVALIAÇAO DE

DESEMPENHO.

As teorias administrativas espelharam o momento histórico em que foram produzidas.

No início do século XX, a ênfase da administração estava na produção eficiente de bens para

atender a um mercado sempre crescente, com pouca concorrência e aparentemente

inesgotável, portanto, as teorias administrativas refletiam esta necessidade das empresas. O

predominante era fazer sempre mais, de maneira eficiente. No final do mesmo século, as

teorias são influenciadas por outras circunstâncias. Os mercados não crescem da mesma

forma e há muitos concorrentes. Os recursos e os consumidores são escassos. A ênfase da

administração passou para a competitividade. (MAXIMIANO, 2000).

No presente capítulo, será analisada a organização do trabalho, buscando-se verificar

como alguns autores que abordam a Teoria Geral da Administração mencionam o tema

avelfiação de desempenho em suas respectivas teorias. Serão analisadas: a Escola Clássica

(Administração Científica e a Teoria da Burocracia), a Teoria das Relações Humanas e a

Teoria Neoclássica.

1.1 ESCOLA CLÁSSICA

1.1.1 Administração Científica

A Revolução Industrial teve papel importante na mudança da organização do trabalho.

Na época, as primeiras fábricas começaram a colocar em prática diversos conceitos que se

tomariam universais nos séculos seguintes. Entretanto, somente no inicio do século XX a

organização eficiente do trabalho na empresa tornou-se base do desenvolvimento da teoria e

da prática da administração. Diversos grupos e pessoas participaram desse processo, como
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ederick Taylor, Henry Ford, Henri Fayol e Max Weber. Essas pessoas formaram a chamada

ala clássica da administração.

A administração científica foi iniciada por volta de 1903 pelo engenheiro americano

ederick W. Taylor. A ênfase colocada nas tarefas representava a preocupação com as

o erações e tarefas a serem realizadas pelas pessoas dentro da organização. Procurava-se a

ficiência por meio dos princípios e técnicas desenvolvidos por esse movimento. °principal

nfoque foi a racionalização do trabalho no nível operacional.

Taylor iniciou o trabalho junto com os operários, na execução das tarefas, efetuando

um paciente trabalho de análise, aperfeiçoando e racionalizando cada movimento. Neste

trabalho ele concluiu que, se um operário produtivo percebe que ganha a mesma coisa que

outro menos produtivo, acaba se acomodando não produzindo de acordo com sua capacidade.

Daí a necessidade de pagar mais a quem produz mais (CHIAVENATO, 1989).

Assim, é possível verificar entre as técnicas de Taylor o sistema de pagamento de

acordo com o desempenho.

Ainda Taylor verificou que os operários executavam as tarefas de acordo com que

observavam dos seus companheiros e nesta tentativa de substituir estes métodos empíricos por

científicos deu origem a Organização Racional do Trabalho (ORT), que se fundamenta entre

os diversos aspectos em:

• Análise do trabalho;

• Estudo dos tempos e movimentos;

• Estudo da fadiga.

1.1.2 Teoria da burocracia

Na década de 40, os escritos de Max Weber sobre o tipo ideal da burocracia foram

traduzidos para o inglês e provocou o surgimento da Teoria da burocracia. Seu tipo ideal é

uma abstração descritiva. Weber descreveu as organizações burocráticas como máquinas

totalmente impessoais, que funcionam de acordo com regras que ele chamou de racionais.

(MAXIMIANO, 2000).

Segurldo Weber, organização formal e organização burocrática são inônimas e a

burocracia é um modelo de organização que se fundamenta em seis dimen õe principais:

divisão do trabalho; hierarquia de autoridade; regulamentação, comunicação formalizadas,

impessoalidade e competência profissional.
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Pretende-se, a partir desta teoria, estruturar uma organização onde prevaleça a ordem,

a disciplina e a total previsibilidade do comportamento dos seus participantes na busca da

máxima eficiência, ou seja, a adequação dos meios aos fins planejados. Isso expressa que uma

organização é racional se os meios mais eficientes são escolhidos para a implementação das

atividades. (CHIA VENATO, 2004). Há três tipos de autoridade ou dominação legitima:

tradicional; carismática, legal-racional.

Para Weber, a sociedade e as organizações modernas são sistemas de normas

interpessoais que regem o comportamento das pessoas. O modelo classifica-se por alguns

elementos, entre os quais:

• A avaliação e a seleção dos funcionários são feitas em função da competência

técnica. Daí a exigência de exames, concursos e diplomas como instrumentos de

base à admissão e promoção;

• As relações informais não têm razão de existir. O funcionário, uma peça de uma

máquina, esperando-se dele um comportamento formal e padronizado, de forma a

cumprir com exatidão as tarefas e funções que lhes estão destinadas;

• O desempenho de cada cargo por parte dos funcionários burocráticos pressupõe

uma grande especialização na execução das suas tarefas e trabalho.

1.2 ENFOQUE COMPORTAMENTAL

Nas proposições dos autores clássicos, a preocupação básica é o desempenho dos

recursos e processos, de uma tarefa ou de toda a empresa. As pessoas não eram esquecidas,

mas consideradas como recursos de produção. A prioridade era a eficiência da produção.

Todavia, era evidente que se as pessoas não fossem consideradas na sua totalidade, como

partes fundamentais no processo, a administração não iria muito longe. Quando se consideram

pessoas como "pessoas" e não apenas como "peças humanas", o que está se fazendo é adotar

o enfoque comportamental. Assim, o sistema técnico passa a ser conseqüência do sistema

comportameIltal.
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~.1 Teoria das relações Humanas

° principal componente do enfoque comportamental é a escola das relações humanas,

que nasceu de um experimento realizado por pesquisadores de Harvard, nos anos de 1927 e

1933. Eles desenvolveram o estudo numa fábrica da Westem Eletric, localizada em

Hawthome, para descobrir se as variações na iluminação teriam algum efeito sobre o

desempenho dos trabalhadores. Aumentava-se a intensidade da luz e a produção aumentava,

diminuía-se e a produção também aumentava. Depois foram integrados benefícios: lanches e

intervalos de descanso. A produção continuou aumentando, depois retiraram os benefícios e a

produção novamente subiu. Como resultado de um trabalho de entrevistas em profundidade,

Elton Mayo e seus colaboradores analisaram os resultados e formularam uma série de

conclusões que criaram uma nova filosofia de administração. Essas conclusões diziam que o

desempenho de um funcionário não era determinado apenas pelos métodos de trabalho, mas

também pelo comportamento. (MAXIMILIANO, 2000).

Entre as principais conclusões, pode-se apresentar:

• "A qualidade do tratamento dispensado pela gerência aos trabalhadores influencia

fortemente seu desempenho. Bom tratamento, bom desempenho". (MAXIMILIANO,

2004).

·° nível de produção é resultante da integração social: quanto mais integrado

socialmente no grupo de trabalho tanto maior será a disposição do funcionário para o

trabalho.

• As pessoas passam a ser avaliadas pelos grupos que participam, de acordo com as
. .normas que o grupo crIa para sI.

Segundo Chiavento (2004), com a teoria das relações humanas surgiram novos

conceitos como: organização informal, liderança, comunicação, motivação, grupos sociais,

recompensas simbólicas e sociais.

° autor afirma que a maior contribuição da Teoria das Relações Humanas foi a de

reforçar a necessidade de boas relações humanas no ambiente de trabalho e a adoção de uma

administração mais democrática e participativa na qual as pessoas passam a ter um papel mais

dinâmico e marcante.

Outra teoria eminentemente eclética é a teoria neoclássica, pois ela aproveita as

contribuições das teorias anteriores, principalmente a clássica e a humanística. Serão descritas

abaixo algumas características dessa teoria.
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1.3 TEORIA NEOCLÁSSICA

A abordagem neoclássica que, segundo Chiavenato (2004): "nada mais é do que a

redenção da teoria clássica devidamente atualizada e redimensionada aos problemas

administrativos atuais".

Tendo por base o processo administrativo, temas importantes como o tamanho da

organização, o dilema centralização/descentralização, os tipos de organização e a

deparmentalização são abordados na teoria neoclássica que é uma teoria bastante eclética.

Afinal, toda organização existe para alcançar objetivos e produzir resultados e é em

função dos objetivos e resultados que a organização deve ser dimensionada, estruturada e

orientada. Por isso a ênfase deve ser colocada nos objetivos e nos resultados pretendidos

como forma de avaliar o desempenho das organizações.

A Teoria Neoclássica considera a administração uma técnica social básica. Isso leva à

necessidade de que o administrador conheça, além dos aspectos técnicos e específicos de seu

trabalho, aspectos relacionados à direção de pessoas dentro das organizações.

A Teoria Neoclássica enfatiza as funções do administrador: planejamento,

organização, direção e controle. No conjunto, elas formam o processo administrativo.

O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente os objetivos

e como alcançá-los. O estabelecimento dos objetivos é o primeiro passo do planejamento.

A organização é a função administrativa que consiste no agrupamento das atividades

necessárias para realizar o planejado.

A direção é a função administrativa que orienta e guia o comportamento das pessoas
"na direção dos objetivos a serem alcançados. E uma atividade de comunicação, motivação e

liderança e refere-se a pessoas.

O controle é a função administrativa que busca assegurar se o planejado, organizado e

dirigido cumpriu os objetivos pretendidos. O controle é constituído por quatro fases:

estabelecimento de padrões, observação do desempenho, comparação do desempenho com o

padrão estabelecido e ação corretiva para eliminar os desvios.

A avaliação por objetivos, que será analisada no capítulo 2, surgiu da teoria

neoclássica.

No quadro 1, pode-se observar resumidamente a relação em teoria geral da

administração e a avaliação de desempenho.



Quadro 1: Teoria geral da administração e avaliação de desempenho
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1.4 CONTEXTO COMTEMPÔRANEO

o foco das empresas não modificou-se nestas últimas décadas, mas o ambiente em que

estão inseridas e por consequência a forma de se atingir os resultados sofreu transformações

significativas. Diversos autores entre eles Tofler (1998) e Chiavenato (2004) afirmam que em

gestão de empresas, assim como na sociologia e em outras ciências correlatas, a Era Indu trial

está sendo substituída pela Era da Informação.

Segundo Marras (2007) "O afã, a sofreguidão, a ganância incomensurá el pelo lucro e

pela exploração do trabalho dos seres humanos continuam implícitas na relação capital-

trabalho como sempre estiveram, gerando conflitos sérios entre empregado e empregadores".
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Ainda percebe-se a lógica custo-contábil imposta pela economia global que sustenta a '

maioria dos processos contemporâneos construídos para gerir desempenho humano,

privilegiando a dimensão econômica em detrimento da dimensão pessoal.

Marras (2007), em contrapartida, defende que a linha de pensamento dominante nas

organizações modernas é a de que é preciso investir seriamente nos recursos humanos que

compõem a empresa, se o objetivo for o de aumentar a capacidade do lucro, pois o diferencial

somente virá por um maior comprometimento dos funcionários.

Segundo Senge (2001), a competição deixa de ser baseada em recursos para ser

fundamentada em informações e no conhecimento.

Como observa Souza et aI (2005) as empresas enfrentam o desafio do aumento de

expectativas de performance para atender às necessidades de seus stakeholders, entretanto os

competidores tomam-se mais capazes, convertendo em ineficazes as formas tradicionais de

gerenciamento.

Para Kaplan e Norton (1997), as empresas dessa era da informação operam em um

ambiente caracterizado por processos interfuncionais, ligação com clientes e fornecedores,

segmentação de clientes, escala global, inovação e trabalhadores do conhecimento. Face a

esse cenário seria "impossível" (para as empresas) navegar rumo a um futuro mais

competitivo, tecnológico e centrado nas competências monitorando e controlando apenas as

medidas financeiras do desempenho passado.

Pois como destacam Rummler e Brache (apud Souza et aI, 2005) se a preocupação é

foco no cliente, a produtividade, a qualidade o assunto por detrás de tudo isso sempre é o

desempenho.

Assim percebe-se que a proposta para obtenção de vantagem competitiva, caminha no

sentido da gestão estratégica de recursos humanos. Percebe-se no mundo cont~mporâneo a

ênfase nas pessoas como recurso determinante do sucesso organizacional. Afinal considera-se

que as pessoas são, por excelência, os sujeitos do conhecimento, logo as buscas pela

competitividade impõem as empresas à necessidade de contar com profissionais altamente

capacitados, aptos a fazer a diferença perante as ameaças e oportunidades do mercado.

Pessoas comprometidas e competentes podem fazer a diferença.

Reforçando está idéia, Mausbach apud Chiavenato (1996) assegura que um importante

diferencial está nas empresas considerarem seus funcionários "o seu maior patrimônio", "a

sua vantagem competitiva", essas empresas planejam suas ações na área de RH de forma

integrada e sustentadora dos seus negócios, criam inúmeros e similares meios para conseguir

o comprometimento de seus colaboradores com seus planos e investem fortemente em
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treinamento e educação, criando as competências necessárias para a realização daqueles

planos. Algumas práticas comuns quanto ao envolvImento e comprometimento dos

funcionários são: Existe e são usadas muitas oportunidades de diálogo com as pessoas; São

amplamente utilizadas as práticas do gerenciamento por objetivos participativos; A pesquisa

de satisfação dos funcionários é considerada instrumento fundamental pelos gestores e

fundamentam os planos de RH; As empresas têm estruturas enxutas com poucos níveis

hierárquicos e o empowerment é fortemente utilizado; As comunicações diretas são

estimuladas por programas como portas abertas, entrevistas e reuniões programadas e a escrita

é estimulada via jornais, murais etc.

Afinal, como observa Oliveira Castro, Lima e Veiga (apud Brandão e Guimarães,

2001) O desempenho no trabalho é resultante não apenas das competências inerentes ao

indivíduo, lllas também das relações interpessoais, do ambiente de trabalho e das

características da organização.

PortaIlto, o contexto organizacional não pode ser desprezado ao se analisar o

desempenho do funcionário. Fatores como a cultura e os valores das organizações; o clima

organizacional; a saúde ocupacional; a comunicação e compartilhamento de conhecimentos

devem fornecer suporte para que o conhecimento, habilidade e atitudes do individuo possa ser

utilizados com maior plenitude. "Pois caso ocorra um aproveitamento inadequado de ativo,

além de reduzir a possibilidade de assegurar vantagem competitiva, estimula a evasão de

talentos" (Bergamini e Beraldo apud Souza et al, 2005, 21).

A avaliação de desempenho deve ser um momento importante de encontro entre

gestão e colaborador, onde esses atores se reconhecem, firmam e reafirmam o contrato

psicológico. Ocasião onde o trabalhador deve ter a oportunidade de se expressar manifestando

percepções, anseios, medos, dificuldades etc. Enquanto isso, a gestão se coloca em termos do

que é esperado pela empresa.

Nesse aspecto, Marras (2000) defende que durante o processo de avaliação de

desempenho avaliadores e avaliados encontrem um campo fértil para se aproximar e

fortalecer de forma saudável a relação que permeia os contornos tanto do campo profissional

como pessoal.

"Uma forma de conseguir esse objetivo é transformar o ritual de
avaliação numa ação conjunta entre avaliador e avaliado, com
transparência, objetividade e argumentos sólidos, em que o processo vise
fundamentalmente analisar resultados obtidos no período passado, com
intuito de repensar novos objetivos para um período futuro, de forma a
beneficiar o avaliado e a empresa." (Marras, 2000)
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Essa alteração ocorrida no mundo, conduz a uma mudança na forma de se avaliar

desempenho do capital intelectual pelas organizações, como argumenta Souza et al(200S .",

trajetória da evolução dos métodos de avaliação está intimamente relacionada ao abandon

gradativo da lógica mecanicista, demandado pela necessidade de se atender as exigência

competitividade". Observa-se a substituição dos métodos tradicionais que ratificam o

julgamento do desempenho ou das qualidades de uma pessoa na organização por méto

mais avançados, interessados na melhoria do desempenho e na busca de informaçõe par

subsidiar a tomada de decisão. Estes métodos serão descritos a seguir.
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CAPITULO 2

2 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Para a análise da avaliação de desempenho profissional existem diversas abordagens,

métodos e instrumentos já validados e amplamente utilizados.

A seguir serão descritos alguns métodos tradicionais de avaliação de desempenho:

2.1 "METODOS TRADICIONAIS

2.1.1 Escalas gráficas de classificação:

"E um método baseado em uma tabela de dupla entrada: nas linhas estão os fatores de

avaliação e nas colunas estão os graus de avaliação do desempenho. Assim, avalia o

desempenho das pessoas com base em fatores de avaliação previamente definidos. Segundo

Chiavenato (2004): "os fatores de avaliação constituem comportamentos e atitudes

selecionados e valorizados pela organização".

Para Pontes (2002) "o método traz as vantagens da facilidade do entendimento por

parte de todas as pessoas da organização, pela simplicidade durante a aplicação e por permitir

a avaliação de desempenho dos funcionários em face das características mais preconizadas

pela empresa." Mas, em contrapartida, apresenta desvantagens como a falta de flexibilidade

na aplicação, a preocupação do método é com o passado, o complexo processo de

comunicação entre o líder e sua equipe de trabalho, por ocasião do feedback do resultado.

2.1.2 Escolha e distribuição forçadas:

Avalia o desempenho das pessoas através de frases descritivas, que focalizam

determinados aspectos do comportamento, entre os quais o avaliador é forçado a escolher o

que mais se aplica ao desempenho do funcionário no ambiente de trabalho. Ou a escolher a

frase que mais se aproxima e a que mais distancia do desempenho do funcionário avaliado.
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2.1.3 Pesquisa de campo

A pesquisa de campo, dos métodos tradicionais, é a que melhor neutraliza a

subjetividade da avaliação. Baseia-se em reuniões entre um especialista de avaliação (área de

recursos humanos) e o líder de cada área para em conjunto, avaliarem o desempenho de cada

funcionário, por meio de análise de situações e fatos.

De acordo com Pontes (2002): "Esse método permite um diagnóstico padronizado do

desempenho dos funcionários e a possibilidade de planejar, conjuntamente com seus líderes, o

desenvolvimento profissional de cada um".

O método desenvolve-se em quatro etapas: entrevista de avaliação. inicial, entrevista

de análise complementar, planejamento das providências e acompanhamento posterior dos

resuItados.

2.1.4 Incidentes Críticos

O método tem preocupação nos extremos do comportamento tanto positivo, quanto

negativo, não se preocupa com o desempenho normal. Apóia-se em observações e registros

sistemáticos dos desempenhos positivos e negativos, por parte do líder, sobre o

comportamento das pessoas da sua equipe, nas situações de trabalho. As pessoas que

apresentam exceções positivas de comportamento devem ser estimuladas a melhor utilizar

suas características e as que apresentam exceções negativas devem ser constantemente

orientadas na tentativa de correção. Segundo Chiavenato (2004): "Aproxima-se da técnica de

administração por exceções utilizada por Taylor, no início do século XX".

2.1.5 Comparação binária

o método consiste na apreciação relativa entre avaliados. O processo de avaliação é

efetuado através da comparação do desempenho de cada individuo com os demais membros

do grupo, com o auxilio de uma tabela com dupla entrada. Esse método também é precário e

não atende aos objetivos da avaliação de desempenho, uma vez que se prende ao passado, não
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permite ações para melhoria de desempenho e dificulta a comunicação entre lideres e

membros das equipes.

2.2 CRÍTICAS AOS MÉTODOS TRADICIONAIS

Muitas são as críticas aos métodos tradicionais, além das já apresentadas como:

preocupação com o passado, dificuldade na comunicação entre avaliador e avaliados, pode-se

destacar ainda, segundo diversos autores, a avaliação assistemática, a exclusão dos avaliados

no processo de planejamento, a definição inadequada dos objetivos, a desvinculação entre o

desempenho humano e organizacional e o despreparo de muitos gestores.

Para Souza & et al (2005) "O aprisionamento à busca da classificação é uma crítica

marcante, que distorce os objetivos da avaliação: fornecer subsídios ao desenvolvimento das

pessoas e equipes". Assim, existe uma classificação dos mais ou menos produtivos em relação

ao grupo ou aos pares.

Chiavenato (2004) destaca que "os métodos são burocratizados, rotineiros e

repetitivos. Tratam as pessoas como sendo homogêneas e padronizadas. Além do mais, são

autocontidos pelo fato da avaliação funcionar como fim e não como meio".

O excesso de subjetividade é uma das maiores críticas feitas pelos principais teóricos

ao processo de avaliação de desempenho.

2.3 TENDÊNCIAS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A principal mudança nos métodos tradicionais é a inclusão do avaliado na avaliação

que deixa de ser um elemento passivo e passa a ser um agente ativo. Ainda tem-se o foco no

futuro e na melhoria contínua do desempenho. "A necessidade de avaliar o desempenho, com

base em outros parâmetros, estimula a busca de informações atualizadas sobre a competência

dos indivíduos e das equipes, principalmente ante a valorização dos talentos em função da

competitividade" (SOUZA et aI, 2005).
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2.3.1 AvaliaçãoPor Objetivos

Nesse sistema se adota uma técnica de intenso relacionamento e de visão proativa.

Chiavenato (2004) argumenta:

"Ressurge a velha Administração por Objetivos (APO) agora com novas
roupagens e sem aqueles conhecidos traumas provocados pela antiga
arbritariedade, autocracia e contínuo estado de tensão e aflição dos
envolvidos que caracterizaram a sua implantação na maioria de nossas
organizações" .

A moderna concepção a avaliação de desempenho está mais orientada para

planejamento do desempenho futuro do que do julgamento do desempenho passado.

Chiavenato (2004) afirma que para assegurar um desempenho conforme as

necessidades da organização e os objetivos da carreira do avaliado, a empresa "procura cercá-

lo de todos os recursos necessários para a sua adequada consecução, medi-los C0m medições

adequadas e comparativas e, sobretudo, procura dar-lhe consistência através de constante

retroação e avaliação continua". Conforme verificado na ilustração 1.

Retroacão
......... ........... ..........

...A...cão
,

llldividllal do•... -- .. ./1.vali aç ão.. ..... - - gerellte: Y'

Proporcionar conjunta do
Formulação apOlO,

direção,Gerente e alcance dos
conjunta de orientação e

recursos.subordinado objetivo s e
objetivo s

!( reciclagern dose reunérfl
consensuaiS

A n processo deç;ao
iIldi"idl~'11(lo

--.. •...Sllbor(mla (lo: ., J\PO-- - . . .... --
Desenlp enhar

as tarefas
.........u

Retro ação

Ilustração 1-0 processo de Administração participativa por objetivos
Fonte: CHIAVENATO, 2004
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Destaca-se ainda a necessidade de um mecanismo para se criar um ambiente

motivacional através de recompensas materiais e simbólicas.

Uma das maiores limitações do método de avaliação por objetivos é o tempo

utilizado para avaliar cada funcionário uma vez que a metodologia prevê a aplicação

individual.

2.3.2 Avaliação 3600 graus

Esta avaliação também é denominada feedback com múltiplas fontes, tem como

pressuposto central o desenvolvimento da competência das pessoas por meio da retro

informação de seus pares, superiores, liderados e clientes internos ou externos, substituindo a

idéia central das metodologias clássicas de avaliação: líder avaliar o subordinado.

Church e Braken (apud Souza et ai, 2005) afirmam que esta avaliação é "Apoiada

nas proposições da psicologia social-cognitiva e da teoria da aprendizagem social". Estes

autores asseguram ainda que "esta prática estimula o autoconhecimento, o envolvimento no

processo produtivo e amplia a consciência quanto aos impactos das posturas e

comportamentos ao próprio desempenho e nos demais".

Apesar do estímulo ao diálogo, muitas empresas do cenário nacional tem criticado tal

avaliação, segundo Souza et ai (2005), "provavelmente pela persistência da concepção de

avaliação como método de classificação, ou seja, um julgamento".

2.3.3 . Avaliação por resultados

A êIlfase antiga de focalizar resultados individuais mudou. Hoje, com a necessidade

das empresas de buscar e manter a competividade percebe-se que o esforço da equipe é

fundamental. Assim é necessário um método que avalie o desempenho da equipe.

De acordo com Pontes (2002) este método tem por pressuposto o de estabelecer

objetivos, acompanhar e avaliar os resultados da equipe e o de estabelecer de forma mais

nítida, o que são resultados dentro de uma visão macro-organizacional.

O programa de acompanhamento e avaliação de resultados é dívido em campos de

resultados, onde são determinados objetivos, indicadores e padrões de desempenho. A
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definição clara de objetivos, indicadores e padrões de desempenho fornecerá o necessário para

estimular o trabalho em equipe, alcançar melhores desempenhos e proporcionar feedback de

seus resultados.

Uma das vantagens do programa é que leva as pessoas a refletirem sobre os

processos de trabalho e a se preocuparem com todos os aspectos relevantes para o sucesso

contínuo da empresa. No qual funcionário e empresa ganham.

O processo oferece ainda a oportunidade de mesclar objetivos, cuja consecução

dependa de todas as equipes simultaneamente com objetivos de responsabilidade exclusiva da

equipe. (PONTES, 2002).

Outro fator importante ao se adotar o método é a transparência dos resultados da

empresa.
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Entre as ferramentas de gestão de desempenho, um do que possui maior aceitação

no meio acadêmico e no ambiente organizacional é o Balanced Scorecard (BSC),

desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton.

O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia das empresas num conjunto

abrangente de medidas de desempenho que serve de base para um sistema de medição e

gestão estratégica. O BSC complementa as medidas financeiras do desempenho passado com

medidas de vetores que impulsionam o desempenho futuro.

A adoção do BSC, entre outros aspectos, viabiliza (ilustração 2):

• Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia;

• Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicos;

• Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas;

• Melhorar ovfeedback e o aprendizado estratégico.

Comunicando e
estabelecendo vinculações
- Comunicando e educando
- Estabelecendo metas
- Vinculando recompensas
a medidas de desempenho

Esclarecendo e
traduzindo a visão e
estratégia
- Esclarecendo a visão
- Estabelecendo o consenso

I
Balanced
Scorecard

Feedback e Aprendizado
estratégico
- Articulando a visão
compartilhada
- Fornecendo feedback
estratégico
- Facilitando a revisão e o
aprendizado estratégico.

Planejando e
estabelecimento de metas
- Estabelecendo metas
- Alinhando iniciativas
estratégicas
- Alocando recursos
- Estabelecendo marcos de
referência

Ilustração 2 - O BSC como estrutura para ação estratégica
Fonte: KAPLAN E NORTON, 1997
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Segundo Kaplan e Norton (1997), "ao articularem os resultados desejados pela

empresa com os vetores desses resultados, os executivos esperam canalizar as energias, aL

habilidades e os conhecimentos específicos das pessoas na empresa inteira, para alcançar a

metas de longo prazo".

Os objetivos e medidas focalizam o desempenho organizacional na busca da

maximização dos resultados baseados em quatro perspectivas: financeiras, do cliente, dos

processos internos e de aprendizado e crescimento (Kaplan e Norton, 1997).

• Perspectiva Financeira: Medidas financeiras de desempenho são valiosas

para sintetizar as conseqüências econômicas imediatas de ações consumadas. Os

objetivos financeiros normalmente estão relacionados à lucratividade, como retorno

sobre capital investido, lucro operacional bruto, margem de contribuição. Estes

objetivos devem sempre estar relacionados às ações que precisam ser tomadas em

relação às demais perspectivas. Pode ser traduzida pela pergunta: Para sermos bem

sucedidos "financeiramente, como deveríamos ser vistos pelos nossos acionistas?

Essa perspectiva resume as três fases do ciclo de vida da organização: crescimento,

sustentação e colheita. Para estas três fases existem três temas financeiros que norteiam a

estratégia empresarial:

1) Crescimento e mix de receita;

2) Redução de custos e melhoria da produtividade;

3) Utilização de ativos/ estratégia de investimento.

• Perspectiva do Cliente: permite que os executivos identifiquem os segmentos de

clientes e mercados nos quais a unidade de negócios competirá e as medidas de

desempenho da unidade nesses segmentos. Pode ser obtida respondendo a

I)ergunta: Para alcançarmos nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos

JIOSSOS clientes?

O grupo de medidas essenciais de resultados inclui indicadores de: participação de

mercado, retenção, captação, satisfação, lucratividade de clientes. Para o entendimento dos

vetores dessas medidas essenciais é necessário identificar e escolher a proposta de valor a ser

oferecida aos seus clientes. Em seguida, para ajudar a concentrar atenção e esforços os

executivos podem selecionar entre três classes de atributos:

1) Atributos de produtos e serviços: funcionalidade, qualidade e preço;

2) Relacionamento com os clientes: qualidade de experiência de compra e das

relações pessoais.
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3) Ilnagem e reputação.

• I~erspectiva dos Processos Internos: Os executivos identificam os processos

internos críticos nos quais a empresa deve alcançar excelência. Pode ser revelada

ao responder a pergunta: Para satisfazermos nossos acionistas e clientes, em que

processos de negócios devemos alcançar a excelência?

Kaplan e Norton (1997) apresentam um modelo em que as empresas podem adaptar

ao construírem essa perspectiva. Esse modelo inclui três processos principais:

1) Inovação;

2) Operações;

3) Serviço pós-venda.

Canlpos (1998) destaca que a excelência do desempenho percebida pelos clientes é

resultado dos processos, ações, decisões ocorridos dentro da organização.

Entre as medidas genéricas temos a qualidade, tempo de resposta, custo e

lançamentos de novos produtos.

• Perspectiva do Aprendizado e Crescimento: identifica a infra-estrutura que a

empresa deve construir para gerar crescimento e melhoria em longo prazo.

Equivale a responder a pergunta: Para alcançarmos nossa . -Vlsao, como

sustentaremos nossa capacidade de mudar e melhorar?

As estratégias para um desempenho de qualidade superior geralmente exigem

investimentos significativos em pessoal, sistemas e processos que produzam as capacidades

organizacionais necessárias. As três principais categorias desta perspectiva são:

1) Capacidades dos funcionários - Antigamente, a maioria dos trabalhadore

eram contratados para fazerem serviços braçais, não para pensarem. Hoje" e a

realidade é inadmissível. Não basta apenas obedecer aos padrões estabel i o

pelas elites organizacionais, os profissionais da linha de frente podem c

bastante com idéias que permitem melhorar os processos. Percebe-

vez mais estão sendo utilizadas as competências dos funcion ~ °I

melhorar processos e o desempenho da organização.

2) Capacidades dos sistemas de informação - Para que o

desempenhem com eficácia no ambiente competitivo de

excelentes informações (sobre os clientes, os proco

conseqüências financeiras de suas decisões).

a

e

e

de

e as
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3) Motivação, empowerment e alinhamento - Mesmo os funcionário

capacitados, que dispõem de excelente acesso as informações, não contribuirão

para o sucesso organizacional se a empresa não criar um ambiente motivacional

que os estimulem a agir para o melhor interesse da empresa, ou se não tiverem

liberdade para decidir ou agir.

A maioria das organizações traça objetivos para os funcionários, para isso é

necessário observar três medidas essenciais: Satisfação dos funcionários, retenção de

funcionário, produtividade dos funcionários. Nesse conjunto, o objetivo satisfação é vetor dos

outros dois: a retenção e a produtividade.

,...,

3.1 RELAÇAO CAUSA E EFEITO

No BSC a relação de causa e efeito deve ser claro nas quatro perspectivas. Por

exemplo (figura 3), na perspectiva financeira uma medida genérica de desempenho pode ser o

retomo sobre o capital investido (ROCE). O direcionador ou o impulsionador desta medida,

neste caso, poderia ser o alto grau de lealdade dos clientes atuais da empresa, que aparece

como indicador de desempenho da perspectiva do cliente, por acreditar que há uma grande

influência desta lealdade na determinação do ROCE. Mas o que pode gerar a lealdade dos

clientes? Analisando pode-se chegar à conclusão que é a entrega no prazo combinado, assim

este fator poderia ser incluído no BSC. Seria, portanto um segundo indicador de desempenho

na perspectiva do cliente. Por sua vez, para entregar no prazo é necessário desenvolver

processos com qualidade e tempo de ciclos adequados. Portanto, estes seriam os

impulsionadores da entrega no prazo e estariam incluídos na perspectiva de processos

internos. Por fim, para que a qualidade e o tempo de ciclo atinjam os valores desejados, os

processos precisam ser executados por funcionários capacitados, o que poderia ser incluído na

perspectiva do aprendizado e crescimento. (KAPLAN e NORTON, 1997).

Retum on Capital Employed (ROCE) é um termo financeiro que expressa o resultado

de uma empresa em função do capital empregado. A razão determinada pelo ROCE indica

quão eficientemente o capital está sendo empregado a fim de gerar receita.
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Ilustração 3 - Cadeia de relações causa e efeito nas 4 perspectivas
Fonte Kaplan e Norton, 1997

/

3.2 BENEFICIOS

Os diversos exemplos de utilização do BSC revelam que gestores arrojados utilizam

o BSC não apenas como um instrumento de medida do desempenho organizacional, mas

também como ferramenta de gestão, sendo também utilizado para estabelecer metas

individuais e de equipes, remuneração, alocação de recursos, planejamento, orçamento,

jeedb.ack e aprendizagen1 estratégica.

O BSC segundo Kaplan e Norton, 1997 pode ser utilizado para:

• Esclarecer e obter consenso em relação à estratégia;

• Comunicar a estratégia a toda a empresa;

• Alinhar as metas departamentais e pessoais à estratégia

• Associar os objetivos estratégicos com metas de longo prazo e orçamentos anuais

• Identificar e alinhar as iniciativas estratégicas.

• Realizar revisões estratégicas periódicas e sistemáticas.
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• ()bter feedback para aprofundar o conhecimento da estratégia e aperfeiçoa-la.

Ainda, O BSC considera diferentes grupos de interesse na análise e execução da

estratégia;

-3.3 LIMITAÇOES

De acordo com Costa (2004) apesar do Balanced Scorecard ter sido implementado

com sucesso em centenas de organizações de diferentes portes, perfis e objetivos, o método

apresenta alguns pontos falhos, já apontados por diversos autores, entre eles

NORREKLIT(2000), RICHMOND (2001), BASTOS et ai. (2001).

A analise crítica do BSC é construída com base em três fatores: Conceituais,

estruturais e gerenciais, pois o sucesso na implementação do método pauta-se em tais fatores.

A crítica conceitual refere-se aos aspectos relacionados à concepção do método, pois

ao restringir-se às escolas prescritivas de estratégia, fatores relacionados à visão descritiva são

poucos explorados como, por exemplo, o empreendedorismo, o jogo do poder, a influência da

cultura, a importância da liderança e o próprio lado emergente das estratégias. (ATTADIA,

CANEVAROLO, MARTINS, 2003).

As falhas estruturais estão relacionadas à configuração do BSC, nos elementos que

compõem o modelo. O quadro 2 apresenta as principais falhas.



Quadro 2 - Críticas estruturais

Perspecti va

Balancearoento das
medidas de
desempenho

• Não há uma perspectiva que monitore o ambiente externo, como por
exemplo, o concorrentes (Neely et aI., 1995), fornecedores e governo
(Norreklit, 2000);

"• E preciso analisar se empresa deve devotar igual atenção a cada uma
das perspectivas, pois estratégias diferentes enfatizam áreas distintas de
desempenho, que por sua vez implicam na utilização diferenciada das
perspectivas para monitorar o desempenho (Schiemann & Lingle, 1999).

• Não há especificação sobre como os dados que compõem cada tipo de
medida devem ser coletados (Sanger, 1998);
• Não há explicação sobre como as medidas de desempenho históricas e
futuras, bem como sobre como as medic!as de desempenho de resultados e de
processo podem ser utilizadas para o alinhamento e comunicação da estratégia.

RelacionaJnentos de
causa e efeito

• As relações de causa-e-efeito operam somente em um sentido (na
estrutura "clássica" do BSC, começando pela perspectiva de Aprendizado &
Crescimento até chegar à Financeira), simplifica demasiadamente a realidade
organizacional que é, em verdade, composta por "inter-relacionamentos
contínuos e simultâneos" (BASTOS et al., 2001 apud Costa, 2004)~
• A não-contemplação dos delays( demora) de tempo entre causas e
efeitos (Costa, 2004).
• Impossibilidade de realizar simulações (Costa, 2004).

Mapa est ratégico

• Não é descritivo e sim prescritivo, pois diz que estratégia deve ser
desdobrada primeiramente na perspectiva financeira, em seguida na
perspectiva dos clientes, depois na perspectiva dos processos internos e por
último na perspectiva de crescimento/aprendizado.

Quadro resumido e adaptado: ATT ADIA, CANEV AROLO, MARTINS, 2003 e COSTA, 2004.

As críticas gerenciais referem-se às falhas de gestão que impedem a implementação

efetiva do método. Por exemplo: O BSC é uma ferramenta para implementação e não para

formulação (KAPLAN e NORTON, 2001); Não há informações sobre como lidar com

estratégias emergentes: Os autores não são claros sobre o desenvolvimento de um BSC para

cada unidade de negücio, cada departamento e para cada empregado; Os autores são

superficiais ao comentar como alinhar o BSC ao plano de remuneração e não explicam como

os incentivos e recompensas podem suportar a ligação entre o desempenho organizacional e
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as recompensas individuais; Kaplan e Norton não discutem sobre o estabelecimento de

medidas de desempenho de satisfação dos stakeholders (Butler et al.,1997);

Apesar das limitações do método, o Balanced Scorecard sumariza a informação

empresarial em um conjunto de indicadores vitais e críticos para a obtenção da análise de

desempenho da empresa.

O BSC é mais que um sistema de medidas táticas ou operacionais. Empresas

inovadoras estão utilizando o scorecard como um sistema de gestão estratégica para

administrar a estratégica a longo prazo. (Kaplan e Norton, 1997).

Os autores alertam que "O Balanced Scorecard deve ser utilizado como um sistema

de comunicação, informação e aprendizado, não como sistema de controle". (Kaplan e

Norton, 1997).
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4 METODOLOGIA:

Foram utilizada ne te trabalho, como métodos de pesquisa: a pesquisa bibliográfica

contemplando uma revisão de literatura sobre avaliação de desempenho e sobre as

características do balanced scorecard; A pesquisa documental, buscando analisar: o plano de

ação e as avaliações dos gestores da empresa objeto de análise e a pesquisa classificada como

descritiva, onde foram expostas as características de um modelo de avaliação de desempenho,

buscando identificar, descrever e classificar as ações que são praticadas no transcorrer e após

este processo. Ainda utilizou-se o método de estudo de caso.

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

A pesquisa ocorreu em uma empresa de telecomunicações de porte nacional. Os

sujeitos analisados foram a organização e os avaliados, que são pessoas no nível tático e

estratégico, ocupando funções de encarregados, supervisores e gestores.

Os instrumentos utilizados para a pesquisa foram: roteiros e o plano de ação da

empresa pesquisada. Como procedimentos adotados foram:

1°) Levantamento de dados através de pesquisa documental sobre a aplicação do

método, resultados alcançados e elaboração de ações a partir dos mesmos.

2°) Al1álise dos dados.

3°) Elaboração do estudo de caso.

--4.2 DELIMIT AÇAO DO PROBLEMA:

Para que a pesquisa se tomasse clara e objetiva, alguns cortes metodológico

fizeram necessários. O primeiro corte diz respeito à escolha do método de avaliaçã

desempenho, qual seja: BSC, tendo em vista a grande variedade de métodos existen

Íl1strumental da gestão de pessoas. Outro corte feito diz respeito ao tempo de aná . ~

escolha dos anos de 2007 e 2008, porque na empresa pesquisada a avaliação

trimestralmente e desde o final do ano de 2007 (ano de inauguração da empresa n
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Ainda houve a delimitação no ramo de atividade da empresa, uma vez que empre a de

telecomunicações pertencem a um ambiente inovador.

Como forma de garantir o sigilo da empresa analisada, optou-se neste trabalho por

denominá-la como Empresa A.
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5 ESTUDO DE CASO

-5.1 APRESENTAÇAO DA EMPRESA

A A Comunicações S.A. é uma empresa com infra-estrutura sem fio capaz de oferecer

tecnologia digital, através do desenvolvimento e gerenciamento dos serviços de

comunicações: TV por Assinatura, Internet Banda Larga, comunicação de dados e telefonia IP

(VoiP).

Fundada no Rio de Janeiro, em 1997, a A Comunicações S.A. detentora da marca X,

foi a primeira empresa de serviços digitais sem fio da América Latina a operar com a

tecnologia de última geração MMDS Digital, a mesma utilizada pela ATV. O Sistema permite

a distribuição de conteúdo 100% digital em uma ampla área de cobertura. Possui uma área de

abrangência grande no Brasil atuando nas cidades de Volta Redonda, Campo Grande, Cuiabá,

João Pessoa, Juiz de Fora, Maceió, Manaus, Natal, Santos e São Luis.

Até o final de 2008, a A pretende alcançar uma quota de 20% no mercado brasileiro de

TV por assinatura, nas suas áreas de atuação mais consolidadas. Nas localidades onde sua

presença ainda é recente, o grupo prevê alcançar uma quota média de 13% no mercado de TV

por assinatura até o final de 2009.

A tecnologia utilizada pela X permite o acesso à Internet de até 24 Mbps, porém,

apesar do crescimento acelerado nos últimos anos, o mercado brasileiro de Internet de banda

larga baseia-se muito, ainda, em produtos de baixos débitos. Em função disso a X

comercializa produtos de velocidade máxima de 4 Mbps de internet.

Em comparação com 2006, o mercado brasileiro de banda larga cresceu de 4 milhões

de acessos para 5,7 milhões em 2007. Já em 2008 está previsto que aumente para 8,3 milhões

de acessos, ou seja, é um mercado promissor que vem crescendo mais ano a ano.

Visto este crescimento, a X pretende levar seus serviços a mais de 10 milhões de

habitantes até o final de 2008, levando a marca a mais 12 zonas do país. Transmissão digitaL

interatividade e freqüências exclusivas, são algumas das vantagens que permitem a A

Comunicações S.A. ter mais de 3 milhões de domicílios aptos a receberem os seus produto e
.serVIços.

Para tal, já foram investidos mais de 170 milhões de reais. Existe ainda a previ ão de

investimentos adicionais da ordem de 130 milhões pelos acionistas para: crescimento da ba e



de clientes, desenvolvimento de novas tecnologias e migração de todas as cidades atendida

pela A Comunicações S.A. para o produto digital interativo,

A X já conta com mais de 60 mil clientes no Brasil e em 2007 teve um faturamento de

R$ 60 milhões de reais. Para 2008 a previsão é um crescimento de 70% no mercado nacional,

chegando a um faturamento de R$ 100 milhões de reais.

A missão do grupo A é: "Levar à sociedade produtos e serviços de comunicação

digital wireless em banda larga (TV, dados e voz) com alta disponibilidade e qualidade para

atender às necessidades de negócios, entretenimento, cultura e informação dos clientes,

gerando benefícios às partes interessadas e garantindo o cumprimento das metas

orçamentárias" .

Possui hoje cerca de 900 funcionários.

5.2 IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO BSC

Os indicadores sempre existiram na A e muitos deles continuam ainda sendo

utilizados, como por exemplo: Churn rale (total de cancelamentos no período dividido pela

base média do período) sempre existiu, mas somente a partir de quando ações para redução do

churn foram postas em prática e associadas aos objetivos e metas é que as pessoas começaram

a entender do que se tratava e a trabalhar na sua redução. Por isso a A optou por utilizar estes

indicadores para mensurar o desempenho global, a partir de um sistema de gestão.

Entre os fatores que levaram a empresa A a medir o desempenho destaca-se:

Necessidade de ter um processo de medição objetivo, sistemático e transparente (maior grau

de exigência dos acionistas e a profissionalização dos conselhos de administração);

Necessidade de haver critério único para medir o desempenho (prática de remuneração

variável com base no desempenho global está cada vez mais disseminada); Necessidade de

avaliar o impacto sistêmico no desempenho (maior velocidade das decisões e dos seus

efeitos); Necessidade de avaliar a qualidade do trabalho da empresa na implementação da

estratégia (mensuração de critérios não-financeiros para reforçar a estratégia e distribuir valor

às partes interessadas, de forma equilibrada, a longo prazo).

Para medir este desempenho a A programou um método de trabalho que visa facilitar

o entendimento da estratégia e sua formalização através de objetivos, ações e metas, buscando

a administração por objetivos e a remuneração pelo alcance das metas. Para cada objetivo



haverá pla110sde ação, metas e, no mínimo, um indicador (outcome) que comporá o Painel de

Bordo da Direção.

Esse método usa a ferramenta de gestão Balanced Scorecard (BSC), que tem como

premissa desdobrar a estratégia em objetivos estratégicos, usando indicadores e metas em

quatro perspectivas. A A comunicações S.A também considerou importante outra perspectiva

para uma empresa de telecomunicações, a perspectiva regulatória: Em que medida as regras

de regulamentação, e a Anatel, impactam minha estratégia?

Os meios típicos de comunicação que a empresa utiliza são: Intranet; quadros de

avisos espalhados pelos corredores da empresa, sistemas informatizados, correio eletrônico,

reuniões mensais, entre outros.

5.2.1 Estrutura do planejamento

Com respeito ao planejamento de longo prazo, sob a responsabilidade da empresa, no

nível estratégico, considera os objetivos estratégicos da A e foi definido como sendo de um

período não maior que 05 anos, considerando:

• Previsões sobre o comportamento esperado do meio em que a A atua;

• Situação geral da economia, tendência da política governamental, evolução da

renda da população, crescimento do PIB, etc;

• Determinação futura de necessidades internas: disponibilidade de equipamentos,

política de preços, poder dos concorrentes, progresso tecnológico, etc;

• Fixação de objetivos amplos: expansão para outras cidades, total da base de

clientes, estimativas de vendas, posição no mercado, BNDES, etc;

• Elaboração dos documentos que formalizam o processo de planejamento com a

aprovação dos conselheiros.

Já o planejamento de curto prazo, normalmente com visão de 01 ano, sob a

responsabilidade de cada diretoria, desdobrado no nível tático, mais detalhado que o de longo

prazo decorre dos estudos elaborados no plano inicialmente feito para vários anos.

OL() U '\'-R,...·TÁn r't .. - '~I'" ..,- t' dn,,~ : 'I __ , .) f •'J •./ '- i' ) •.•i .~,, , : i...4 1'\1 L.),
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5.2.2 Acompanhamento

Ainda o modelo prevê o acompanhamento com a avaliação dos resultados do mês

(com ações corretivas e preventivas) através de reuniões ordinárias:

1. Reunião mensal do Diretor Superintendente para apresentar o resultado do

orçamento do mês para diretores.

2. Fixação dos painéis de bordo e divulgação do Caderno de Informações Gerenciais

para Conselheiros e SGC.

3. Reunião lnensal do Diretor Superintendente com Gerentes para acompanhar

resultados dos Planos de Ação, indicadores e orçamento realizado (reunião a ser realizada em

cada Praça ou Matriz, uma vez por mês, sempre em conference call).

4. Reunião do Conselho para acompanhar o andamento do planejamento e do

orçamento, de acordo com o planejamento de reuniões elaborado pelo Presidente do

Conselho.

s. Avaliaçõe de de empenho mensais e trimestrais individuais para revisar e apurar

a eficácia dos planos de ação e da meta com pagamento da remuneração variável sempre a

cada trimestre.

5.2.3 O formulário de avaliação BSC

A A Comunicações S.A adotou um formulário para avaliar os cargos o modelo

(anexo 1) possui a seguinte estrutura:

Pespectiva - Refere-se às quatro básicas definidas para o BSC;

Objetivos - São os objetivos definidos para a empresa como um todo. As metas da

empresa são desdobradas a partir destes objetivos.

Meta global - São as metas definidas para a empresa em geral. As metas individuais

são desdobramento a partir das metas da empresa.

De crição das metas e indicadores - São as metas individuais e seus respectivos

indicadores definido para uma pessoa, departamento, setor ou uma unidade operacional, de

acordo com os plano de ação existentes e desdobramentos dos objetivos e metas globais em

um determinado e paço de tempo.
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Benchmarking: ão as melhores práticas observadas no passado mais recente e que

podem tomar-se referências para um resultado a ser alcançado. Pode ser um %, uma data, um

valor em moeda ou uma quantidade. Paralelamente existe uma tabela de benchmarking onde

são registrados a melhores marcas alcançadas ao longo do tempo (quem, quando e quanto) e

que servem para referências de futuras metas.

Re ultado esperado: é a parte numérica do indicador e meta que se espera alcançar

num espaço de tempo.

Resultado alcançado: é o resultado obtido a partir do indicador definido.

Percentual alcançado: é a transformação do resultado alcançado em % para poder

calcular o resultado em valores percentuais.

Peso: são os percentuais atribuídos aos indicadores, distribuídos em função de sua

importância no contexto a ser analisado, variando de 01 a 100% para cada indicador. A soma

de todos os pesos não pode ultrapassar o total de 100%.

Resultado final: é a multiplicação do peso pelo percentual alcançado. Pode variar de

0% a mais de 100%. O quadro de instrumento na cor vermelha indica resultado ruim, amarelo

alerta e verde positivo em relação ao re ultado esperado. O somatório dos pesos indicará o

resultado final alcançado pois será a soma em todos os itens avaliados.

Ainda existe um campo de observação, para quaisquer anotações.

Resultado geral: apresenta a pontuação final do avaliado em percentual, variando de

acordo com a tabela indicada. Um resultado final maior que 100% pode ser alcançado, mas o

seu bônus estará limitado a 100%.

Bônus: percentual a ser aplicado sobre um valor de salário e decorre da faixa

alcançada no resultado final, conforme a tabela.

5.2.4 BSC como sistema de remuneração variável

Em dezembro de 2003 foi aprovado pelo conselho de administração e a A começou a

utilizar o BSC, como sistema de remuneração variável. Os cargos de diretor, gerente,

supervisor de serviços, encarregado técnico, supervisor de venda, analista de edificação

possui um formulário padrão de avaliação BSC, e participam da remuneração variável.

Vendedores e demais cargos não possuem, os primeiros recebem comissão e os segundo têm

direito a 30% anualmente caso a gerência alcance acima de 95%, nos quatro trimestre .
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A premiação é feita através de um programa reconhecimento individual com o

objetivo de atingir a metas relacionadas no planejamento BSC, o valor estabelecido, com

exceção aos diretores e de até 2 salários anuais, com pagamentos trimestrais.

Os pe os na avaliação são estabelecidos de acordo com a prioridade da empresa.

Mas, em geral, 60 a 90% recaem sobre indicadores de resultados da empresa, estabelecidos

nas perspectivas: financeira; mercados e clientes. 10 a 30% sobre resultados individuais nas

04 perspectivas.

O projeto tem ainda, por premissa principal o fato de que o orçamento da A

obrigatoriamente, deve performar conforme projetado na linha antes de aportes de acionistas,

caso contrário nenhum bônus será pago.

5.3 OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E PLANOS DE AÇÃO:

A empresa A para o ano de 2008 tem por objetivo cumprir o plano de negócio. Para

tal, as estratégias baseiam-se em: alcançar volume de vendas, aumentar o volume da marca X,

implantar melhorias na área de operações, melhoria da rentabilidade, reestruturação

organizacional, entre outras.

Para atingir a cada estratégia são formulado planos de ação. Como por exemplo, entre

os planos de ação para implantar melhorias na área de operações tem-se: Estruturar e

capacitar as equipes de prestação de serviços (instaladores) e a área de serviços ao cliente das

praças para o crescimento da base de TV e dados; Cumprir o plano geral de metas e qualidade

da Anatel (resolução 411); Implantar mapa georeferenciado, reduzir custos e melhorar a

performace da entrega dos serviços.

Estes planos de ação devem ser compartilhados e comunicados as pessoas na

organização }Jara que a estratégia faça parte do dia-a-dia de cada funcionário, bem como para

que todos cOlnpreendam quais são as prioridades da organização. Cabe a cada líder este papel

de gerenciar de forma eficiente, para que o capital humano colabore com o desempenho da

organização 110 sentido de atingir seu objetivo.
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6 ANALISE E CONCLUSOES:

A empresa A como outras organizações contemporâneas e inovadoras utilizam o

Balanced Sc()recard - indicadores balanceados de desempenho - como um instrumento de

gestão vinculado à estratégia empresarial, transformando-o em um sistema de gestão

estratégica. Além de instrumento de gestão e mensuração, o BSC é um meio de comunicação

eficaz. Cria uma linguagem organizacional comum à liderança e aos empregados.

Pontes(2002) afirma que enquanto processo contínuo e sistemático, o programa de

acompanhamento e avaliação de resultados não deve ocorrer somente ao final de um período.

Deve-se situar num continuum, permeando momentos: anteriores ao estabelecimento dos

objetivos, de modo a verificar condições de trabalho necessárias; do próprio processo, a fim

de promover melhorias e finais que permitam decisões sobre a qualidade dos resultados. Na

implementação do método, a empresa estudada também vislumbra esta necessidade de

acompanhar a avaliação. Pois na estrutura do método de avaliação de A conjectura o ciclo do

processo de desempenho: planejamento, acompanhamento e a avaliação.

Mas, com respeito às ações planejadas e executadas a hipótese foi confirmada não

existe na empresa A ligação direta entre a avaliação de desempenho aplicada e ações que

promovam o desenvolvimento do capital intelectual. O plano de ação é elaborado

independente da avaliação de desempenho, apenas com o desdobramento das estratégias,

fazendo com que as ações se tomem genéricas. Cada avaliado deve analisar o formulário de

avaliação de desempenho BSC, que é disponibilizado na intranet com os resultados do

trimestre. E assim verificar os dash board (painel) em que apresentou indicadores negativos e

procurar traçar objetivos para melhorar o desempenho nestes indicadores. Isto apresenta um

fator negativo, pois não vislumbra a necessidade de um momento onde o avaliado pode

participar efetivamente do processo, assim ele acaba não teíldo a oportunidade de discutir seus

pontos fracos e fortes ou até mesmo argumentar os resultados da avaliação, o que pode gerar

redução do comprometimento com o atingimento dos resultados.

Embora na empresa analisada não existam ações especificas para melhorar o

desempenho após o processo que é continuo, os avaliados conseguem entender os aspectos

em que precisam melhorar, e criar ações para aprimorar o desempenho, mas estas ações não

são compartilhadas, cada um cria sua estratégia específica para alavancar o seu desempenho

não transformando o conhecimento individual em coletivo, fazendo com que as ações sejam

pessoais e não institucionais, mesmo que pautados nos objetivos organizacionais.
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Tal fato é presente até nos próprios formulários, onde não existe na maioria deles

nenhum indicador relacionado à perspectiva aprendizado e crescimento. Apenas o formulário

de avaliação BSC do gerente de praça é que possui um indicador relacionado a essa

perspectiva: Realizar todos os eventos programados para o Sub-Comitê de Qualidade da

Filial, cumprindo integralmente o cronograma (Reuniões, Levantamento dos Problemas,

Pesquisas e Relatórios de Resultados) - Mensalmente, de acordo com a avaliaçã() do Comitê

de Qualidade-CAA.

Assim conclui-se que em princípio a avaliação de desempenho é somente utilizada

como aporte a remuneração variável.

Uma crítica ao modelo aplicado pela empresa A é a remuneração variável limitar-se

aos cargos táticos e estratégicos, pois caso fosse estendido a todos os funcionários da

organização tenderia a um maior comprometimento de todos com objetivos e metas

organizacionais. O processo acontece conforme Souza et ai (2005) afirma: O desempenho

será maior quando as recompensas econômicas, sociais e psicológicas forem consideradas

justas e percebidas como eqüitativas, pelo empregado, o que conduzirá a satisfação; está

estabelecerá um maior envolvimento, provocando um esforço superior, culminando com um

desempenho superior. Caso as recompensas não possuam as características necessárias e

sejam consideras injustas ou parcIaIs, ocorrerá a insatisfação, que conduzirá a um

envolvimento menor e a um desempenho insatisfatório.

A empresa A prevê ainda a elaboração de um software para melhorar a comunicação

com os envolvidos no processo.

Para melhor analisar o desempenho dos colaboradores a empresa em estudo poderia

utilizar indicadores na perspectiva aprendizado e desenvolvimento como: treinamento dos

colaboradores, reciclagem, descrição e melhoria nos processos internos, ou seja, tudo que se

relaciona ao crescimento das equipes (no sentido profissional/ treinamento/ aprendizagem!

evolução).

O trabalho obteve algumas limitações, entre as quais o tempo e o acesso aos

participantes do proces~o de avaliação, pois a princípio pretendia-se fazer uma análise na

perspectiva dos que são submetidos ao processo de avaliação de desempenho.

Para IIOVOS estudos propõe-se montar uma relação de causa e efeito entre a avaliação,

os indicadores e o mapa estratégico e verificar a percepção dos atores nesse processo de

avaliação de desempenho desde a implementação do método.
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