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RESUMO 

 

Este trabalho relata sobre as vantagens da introdução de um plano de gerenciamento de 

pessoas nas organizações, e no investimento da gerência pela formação de carreiras e 

competências de suas equipes. Essa estratégia seria ideal para a solução de muitos 

problemas entre organização e equipe, porém não se sabe ao certo até onde as empresas 

estão internamente organizadas para a adoção deste modelo de gestão. O grande 

interesse do trabalho, além de apresentar informações literárias sobre o assunto, é 

verificar se ainda há grande distância entre a teoria e a prática deste modelo de gestão, 

dentro de uma empresa local, representada em estudo de caso. Partindo do objetivo de 

analisar a influência das políticas e práticas de Recursos Humanos (RH) da empresa no 

que diz respeito ao desenvolvimento das carreira e competências de suas equipes de 

trabalho,  foi realizada uma pesquisa, onde compara-se a opinião da gerencia quanto a 

estratégia atual adotada, e a opinião da equipe, quanto aos métodos de gerenciamento, 

investimento e motivação percebidos no dia-a-dia de trabalho. Com base nesses 

resultados, será proposto um novo modelo de Gerenciamento de Pessoas, com ênfase no 

investimento de carreira e competências. 

 

Palavras-Chave:Projeto–Pessoas-Estratégia–Competências–Carreira-Motivação-

Resultados 
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ABSTRACT 

 

This work focuses on the study of the benefits of driving a plan of management of 

people in organizations, with an interest in investment management by training of 

careers and skills of their team members. This strategy would be ideal for the solution 

of many problems between organization and staff, but it is difficult to say to what extent 

companies are organised internally for the adoption of this management model. The 

great interest of the work, in addition to presenting information literary on the subject, is 

to check if there is still a huge gap between the theory and the practice of this 

management model, within a local company, represented in case study. Starting with the 

objective of analyzing the influence of policies and practices of Human Resources (HR) 

of the company with regard to the development of career and competence of their work 

teams, a study was carried out, where he compares the opinions of management and the 

current strategy adopted, and the opinion of the team, as well as the methods of 

management, investment and motivation seen in the day-to-day work. Based on these 

results, it is proposed a new model of Management of People, with emphasis on the 

investment of career and skills. 

 

Keywords: Project -People-Strategy-Skills-Career-Motivation-Results 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A forma de gerenciar equipes de projetos e conquistar resultados através das 

pessoas, independentemente da natureza dos projetos, enxerga na influência dos fatores 

humanos um fator determinante para o sucesso ou o fracasso dos mesmos.  

É muito importante ter em mente que planejar e executar um projeto é um feito 

humano e por isso se torna imprescindível saber administrar e lidar com seus 

sentimentos, expectativas, conhecimentos e conflitos, que influenciam a realização das 

tarefas e metas de um projeto. E é exatamente no gerenciamento do projeto, em 

equilíbrio com o lado humano dos  envolvidos, que encontramos o Gerente de Projeto, 

aquele que deverá manter sua equipe apta ao desenvolvimento e à iniciativa rumo ao 

alcance dos resultados esperados. 

 

Isso significa que na nova economia de serviços, a gestão dos saberes da 

empresa, conjugados com a necessária coordenação dos comportamentos de 

seus membros, tornou-se uma variável geradora de vantagens competitivas, 

fundamentais para aquelas empresas que atuam em mercados dinâmicos, 

flutuantes e altamente competitivos. (CAPANO; STEFFEN 2012p. 42) 

 

Em análise a um modelo de gestão de pessoas por competências, percebe-se que 

essa é uma opção, uma estratégia que permite o desenvolvimento de todas as áreas, 

tendo em vista suas habilidades e ações, que possibilitem alcançar as competências 

organizacionais pretendidas. 

Segundo a opinião de Silva (2012), o gerente e a organização devem estimular o 

crescimento intelectual de sua equipe através da disponibilização de cursos e 

treinamentos, visando a capacitação corporativa e aperfeiçoamento profissional dos 

indivíduos pertencentes, proporcionando assim, a acessibilidade à sociedade do 

conhecimento como instrumento de prática social. 

Mesmo havendo uma melhora considerável  quanto  à adoção das práticas de 

gestão de pessoas, ainda é possível perceber que há muito para evoluir. É preciso treinar 

seus colaboradores, e através da disseminação dos conhecimentos, adquirir 

oportunidades para o crescimento. As ferramentas ou práticas que podem ser 

implementadas na gestão, precisam ser as mais adequadas a cada organização, levando-

se em conta os distintos fatores que podem influenciar no atingimento dos objetivos 

com eficiência, e finalmente gerar um rendimento satisfatório com os recursos 

disponíveis, trazendo maiores benefícios a organização. A teoria deve ser articulada 
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com a prática, de modo a constituir um processo pertinente, para assim estabelecer um 

modelo concreto.  

Este trabalho oferece subsídios e pretende ser uma contribuição para a discussão 

da teoria e da pratica na realidade brasileira. Sua apresentação foi organizada em quatro 

partes: na primeira parte, é apresentada uma breve introdução ao assunto a ser discutido, 

na segunda parte apresentam-se, sob a revisão de autores, aspectos teóricos relevantes 

sobre o assunto, a terceira parte detalha-se com maior profundidade o método de coleta 

e tratamento dos dados, é apresentada sintetizada descrição  da pesquisa realizada com 

gerentes e equipes; na última parte, alguns dos resultados são questionados e são 

sugeridas propostas com base neles. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Organizações e Capital Humano 

 

Nesse cenário que as empresas estão atuando exige uma profunda mudança nos 

processos de transformação, organizam-se  para poder dar respostas eficazes e rápidas, 

respostas essas que são um conjunto de ações que refletem a competência da empresa.  

 Segundo King (1993) nesse sentido, cada vez mais os projetos tendem a crescer 

de importância e quanto mais alinhados estiverem às estratégias de negócios das 

empresas, certamente mais vantagens estas obterão na competição. 

O investimento em técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos vem se 

tornando uma das principais preocupações estratégicas nas diversas lideranças 

empresariais. Na década de 90, por exemplo, as práticas de gerenciamento de projetos 

se consolidaram como metodologia, sendo mencionada por diversos estudiosos, como 

disciplina obrigatória nas empresas que querem desenvolver e manter vantagens 

competitivas, relata Frame (1999). Ainda assim, vale lembrar que todo trabalho de 

implantação de métodos de gestão de projetos não serão relevantes para a alta 

administração se não tiverem contribuição para os resultados organizacionais. Afinal, os 

gestores designados, foram colocados em suas posições com o principal compromisso 

de produzir os ganhos esperados pelos controladores. Entre as empresas privadas esses 

resultados são traduzidos no aumento de valor para os acionistas, e se dá a partir de 

bons resultados econômico-financeiros e da perspectiva de agregação de valor. 

As empresas que optam por oferecer  excelente atendimento e qualidade ao 

invés de preço posiciona-se como estrategista para vencer concorrentes e fidelizar 

clientes. 

Compreende-se que o sucesso das organizações depende, e muito, do 

investimento nas pessoas que fazem parte delas, e de todos os processos e atividades do 

Gerenciamento de Projetos, não há o que seja mais complexo que gerenciar e tratar as 

expectativas de todos os envolvidos na sua execução. E por isso que, atualmente é 

exigida dos Gerentes de Projetos uma competência cada vez maior. 

Segundo o pensamento de Silva (2012), em pouco tempo as coisas evoluíram 

muito e no setor de RH não é diferente. Métodos e processos que antes traziam grandes 

resultados, hoje parecem obsoletos e não são capazes de segurar os talentos na empresa.  
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A evolução constante está presente no mercado, e o que se fazia no passado não 

mais garante o sucesso do amanhã. Para o empreendedor, todo dia é uma nova busca 

para o crescimento da empresa. O setor de RH, tradicional, também atualiza suas 

funções, e isso contribui para a sobrevivência, o crescimento e a competitividade dos 

negócios.  

As organizações necessitam incrementar as condições de desenvolvimento a 

todos empregados e os profissionais envolvidos na gestão de pessoas são desafiados a 

encontrar formas adequadas de contribuir para a consecução das estratégias 

empresariais (TOLFO,2002). 

Crema (1991) sugere algumas ações pelas quais, dentro da visão holística, todos 

são interativamente responsáveis, inclusive pelos resultados: 

 Estimular formas de melhorar a integração entre os grupos existentes na 

organização; 

 Criar formas de estimular constantemente a auto estima dos integrantes das 

equipes;  

 Investir em treinamentos periódicos, no desenvolvimento profissional e pessoal 

da pessoas da equipe, não só por meio de cursos, mas também através de 

inovações nas formas de trabalho; 

 Permitir a busca pelo crescimento e autonomia de cada um; 

 Reconhecimento e oferecer feedback quanto ao desempenho;  

 Promover a interação com a comunidade, a responsabilidade social da 

organização e do trabalho de cada um;  

 Oferecer  ambientes físicos seguros e agradáveis para um bom desenvolvimento 

do trabalho; 

 Não deixar em falta os recursos necessários e essenciais à boa execução do 

trabalho; 

Entre tantas outras ações, que beneficiam tanto as equipes quando aos resultados 

das organizações. 

Uma pesquisa realizada pela (Sociedade Norte-Americana de Treinamento e 

Desenvolvimento) constatou que empresas que investiram em treinamento  tiveram seus 

lucros aumentados em 57% após quatro anos. Essa constatação comprova que treinando 

os colaboradores consegue-se aumentar a lucratividade da empresa. 
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Um bom gerente, segundo este modelo, é um árbitro que tem como objetivo 

obter esta coesão integrando os interesses particulares dos diferentes grupos 

de atores sociais visando à obtenção de uma solução negociada junto à 

direção da empresa, resultando em uma espécie de "pacto político" 

(VASCONCELOS; MASCARENHAS; VASCONCELOS, 2004).  

2.2 Gerenciamento de Pessoas x RH 

 

É evidente  que as pessoas representam um grande percentual da logística 

empresarial,  Com essa linha de pensamento, é fundamental o estabelecimento de um 

conjunto de ações para gerenciar da melhor forma as adversidades. Cada colaborador é 

de vital importância  para a funcionalidade do macro e estratégias devem ser elaboradas 

para mapear eventuais situações.  

Apesar de haver alguma consciência na comunidade sobre o assunto desde os 

anos 60, o reconhecimento da necessidade de se investir em profissionais de projetos, 

com foco no gerenciamento de pessoas cresceu muito com a chegada dos anos 90, em 

detrimento do desenvolvimento nos panoramas nacionais e internacionais, fez-se 

imperativa a busca por novos métodos de gestão (CREMA, 1991). 

Nesta situação, a aprendizagem organizacional é defendida de modo constante e 

progressivo pelos profissionais na área da inovação de modelos de gestão de pessoas 

emergentes  no Brasil, chamados genericamente de “ARH” Administração de Recursos 

Humanos. 

Fisher (1998) aponta um novo significado assumido pela ARH a partir dos anos 

90: a ARH como vantagem competitiva. Tendo a perspectiva focada  para o negócio da 

empresa, o papel das pessoas assume maior importância para a obtenção da 

competitividade.  Encontramos em pesquisas sobre o contexto da gestão de pessoas no 

Brasil e exterior indicações sobre uma importante fase de mudanças pela qual a área de 

RH vem passando, de uma atuação predominantemente operacional para modelos mais 

orgânicos de gestão de pessoas. 

Parafraseando Bichuetti (2011), ainda é possível perceber executivos que não 

compreendem a importância, o real objetivo do sistema de gestão de pessoas, nem 

reconhecem os responsáveis por este processo. A gestão de pessoas é de 

responsabilidade dos gestores de cada setor, não da área de RH.  

Percebe-se uma ligeira evolução no sentido do reconhecimento do colaborador 

da empresa como agregador de conhecimento, em relação ao avanço do conceito de 
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Gestão de Pessoas.  O colaborador passa a ser integrante do processo de forma a 

contribuir significativamente através de suas ideias e suas experiências. 

Uma interdependência de gerentes e profissionais de RH deve desenvolver-se, 

na medida em que os gerentes se tornam cada vez mais capazes de resolver problemas 

de pessoas, ao passo que o profissional de RH se torna cada vez mais capaz de 

compreender as diversas dinâmicas que cada área envolve (LACOMBE; TONELLI 

2001). 

Bichuetti(2011) cita que se o gerente adquirir uma atitude proativa com respeito 

à gestão de pessoal, será responsabilidade da área de RH ser a consciência crítica 

investida na organização, com coragem e iniciativa para priorizar a questão na agenda 

dos executivos. E competirá aos executivos serem os reais gestores de gente.  

 

A área de RH é aquilo que o líder da empresa quer que seja. Se ele não a 

considera estratégica, o desenvolvimento e a implantação de um plano 

consistente de RH ficam comprometidos. CEOs necessitam elevar a gestão 

de RH ao mesmo nível de profissionalismo, competência, integridade, 

hierarquia e remuneração que as demais áreas da empresa. Por sua vez a área 

de RH tem de assumir atitudes proativas, seja no planejamento e execução 

das estratégias de recursos humanos, seja na busca de ferramentas mais 

eficazes de gestão pessoal na sua interação com os gestores. 

(BICHUETTI, 2011) 

 

O gestor é quem deve conduzir o plano estratégico de pessoas, e quem definirá a 

metodologia  necessária para sua execução. Partindo desta suposição, é preciso que 

tenha uma postura sensata, para que seu perfil seja adequado ao andamento do processo.  

2.3 Gerenciando Pessoas, Carreiras e Competências 

2.3.1 Gerente de Projetos 

 

Conforme podemos encontrar em entrevista à revista MundoPM (n°3), o 

estimado palestrante e autor Harold Kerzner evidenciou os fatores e sua importância ao  

responder sobre quais os principais fatores que contribuíram para fracassos em projetos, 

se são os mesmos acontecidos há 15 anos atrás, quais são as atuais e como diferem do 

passado? A resposta do palestrante Kerzner(2012) foi categórica: "Se retrocedêssemos 

15 ou mais anos, a culpa de todas as falhas seriam depositadas nos  "pobres": 

planejamento, cronograma e controle de custo. Hoje, acredito  que a maioria das falhas 
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decorre mais dos fatores comportamentais do que dos fatores quantitativos. Isso 

adiciona questões como baixa moral, fraco trabalho em equipe, falta de comunicação 

efetiva, baixa motivação e trabalhar para um gerente que não tem interesse em crescer, 

prazer pela saúde e bem-estar da equipe". 

O cenário de trabalho de um gerente de projetos, é o mesmo dia-a-dia turbulento, 

de muitos profissionais do país,  tentando sempre atingir os objetivos dos projetos e em 

paralelo atender às expectativas de todas as partes interessadas. Encontra-se também o 

novo conceito de economia e de organização, que vem causando um aumento no nível 

de exaustão dos funcionários. Nessa situação, atitudes rápidas e eficazes beneficiam o 

gerente, que deve iniciar e programar, aprimorar os serviços, produtos e sistemas, 

controlar os recursos, recrutar, selecionar e desenvolver equipes, precisa conhecer as 

ferramentas e técnicas necessárias às atividades do projeto,  com intenção de atender aos 

seus requisitos, convertendo todo esse transtorno em sucesso.  

Paula (2008) relata que o gerente de hoje se parece cada vez mais com um 

treinador do que com um chefe. Os treinadores não participam do jogo. Eles criam um 

ambiente no qual seus jogadores possam superar-se. Definem os objetivos globais, 

fixam expectativas, definem os limites do papel de cada um, asseguram que os 

jogadores sejam treinados corretamente e disponham dos recursos de que necessitam 

para desempenharem seus papéis, tentam ampliar a capacidade de cada jogador, 

oferecem inspiração e motivação e avaliam resultados. Os gerentes contemporâneos 

orientam, escutam, encorajam e motivam seus funcionários.  

Por esse ângulo, percebe-se que, para se manter uma boa relação com a sua 

equipe,  é inerente que o gerente tenha características,  natas de liderança ou adquiridas 

através de capacitação. Desta forma esse modelo potencializa o estimulo a participação 

da equipe nos processos de tomada de decisão. Este tipo de liderança se caracteriza pelo 

incentivo a auto gerência. 

Caracteriza-se como uma boa prática de gerenciamento de pessoas, aquela que 

começa com uma  seleção de funcionários bem feita. E é neste momento que o gerente 

de projetos se depara com  importantes questões, tais como definir o perfil ideal do 

colaborador, planejar formas de estimular as pessoas, prever formas de  identificar as 

potencialidades e como desenvolvê-las, elaborar planos de comando para a equipe e de 

como conseguir comprometimento, com a intenção de formar um time vencedor, pensar 
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em como conseguir um clima bom organizacional, enfim, todas essas respostas cabem 

exatamente ao líder, o Gerente.  

Uma  grande equipe  muitas vezes não é formada pelos profissionais mais 

qualificados, e sim, por pessoas que realmente possuem vontade de buscar o sucesso do 

projeto.  Isso porque são essas pessoas que fazem as empresas se tornarem bem-

sucedidas, através de sua facilidade de se comunicar e interagir, por não se  intimidarem 

ao assumir riscos e se adaptarem com facilidade a novas situações,  por terem espírito 

de liderança e  iniciativa, geralmente essas pessoas são as que apresentam maior 

comprometimento, motivação, disciplina e conhecimento. São esses perfis precisam ser 

identificados pelo líder para que ele possa fazer disso uma oportunidade. 

Porém, parafraseando Moraes (2008) no mercado brasileiro atual essa sincronia 

entre o GP e sua equipe ainda é uma grande utopia. Geralmente a empresa responsável 

não entende que funcionário valorizado, reconhecido (financeiramente, com auto 

estima, etc.), capacitado e desafiado a produzir melhores resultados, tem uma dedicação 

maior para a sua empresa. E nessa falta de visão perde a empresa e o funcionário que 

não tem uma motivação básica e acaba desinteressando-se completamente pelo que está 

fazendo. Pessoas motivadas e satisfeitas oferecem um conjunto de características, 

essenciais para uma gestão de sucesso. A motivação é um outro ponto importante no 

planejamento de um gerente de projetos para uma boa gestão de pessoas. Motivar a 

equipe é o mesmo que  estimulá-los. O gerenciamento de pessoas faz as pessoas se 

desenvolverem e consequentemente também as equipes. 

 

2.3.2 Abordagem de Carreira e Competências no Gerenciamento de Pessoas 

 

De acordo com o artigo escrito pela Equipe RHIO'S(2011), “Carreira” significa 

“um caminho”, que se restringe a atuação espacial, e predispõe a arquitetura de um 

plano focado em um determinado objetivo. Nas corporações, o termo “Carreira” se 

relaciona ao conjunto de ações específicas que almeja alcançar realizações pessoais e 

profissionais, objetivando adquirir um maior repertório e especialização na área que 

deseja.  

Um plano de carreira deve ser traçado pelo profissional, focando em suas 

aptidões, seu diferencial, relacionamento com outros grupos e pessoas e de que maneira 
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poderá contribuir para as organizações e como fará do seu conhecimento, objeto de 

grande relevância para o ambiente no qual estará inserido. 

Na sociedade capitalista a expectativa de uma  carreira está associada ao sucesso 

e ao crescimento profissional e financeiro. A trajetória profissional exige diferentes 

fases, similar ao próprio desenvolvimento humano. O conhecido modelo tradicional de 

carreira sugere uma proposta estável, em que o emprego sempre foi considerado como 

sinônimo de trabalho. As organizações dividiam-se em níveis de hierarquia e os 

colaboradores buscavam alcançar a ideia de  sucesso relacionada ao crescimento na 

carreira.  

Essa possibilidade tornou-se mais refratária atualmente e fala-se em uma 

perspectiva de carreira horizontalizada ou em forma de espiral, possibilitada pelo 

incremento da qualificação profissional e pela necessidade do desenvolvimento de 

competências (TOLFO, 2002). 

A autora ainda relata que carreira encontra-se entre as temáticas tradicionais 

quando se trata da gestão de pessoas nas organizações . Entretanto, existe uma 

heterogeneidade visível nesse campo, sendo que em um extremo estão as organizações 

que têm um sistema elaborado para articular a trajetória dos profissionais às estratégias 

da empresa, e, no outro, estão aquelas organizações nas quais predominam as escolhas 

subjetivas de pessoas para a ascensão. Esse quadro reflete o contexto atual que cerca o 

trabalho e a gestão das empresas. 

A situação mudou e muito, os gerentes vêm encontrando em seu caminho um 

contexto profissional mais complexo,  que requer competência e preparo. As mudanças 

na forma de abordagem da carreira dentro das organizações, hoje buscam uma 

perspectiva de administração de carreira, onde as empresas o e seus gestores assumem  

o compromisso de orientação das carreiras de seus empregados. 

Nessa direção pode se verificar alguns pontos inovadores na Administração de 

Carreiras, a partir da década de 80, tais quais: o compartilhamento da gestão de carreiras 

entre empresa e trabalhador, visando o auto desenvolvimento e o da organização; a 

desvinculação dos requisitos para ascensão profissional da estrutura organizacional; a 

divulgação clara dos requisitos para ascensão; a valorização da participação para a 

formulação dos requisitos para a ascensão, visando a justiça e o comprometimento no 

processo; e o desenvolvimento preferencial de carreiras paralelas (DUTRA, 1996). 
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Aqueles profissionais, reconhecidos pelas suas competências, essas que são 

primordiais as estratégias e planos das organizações, são aqueles que formam os núcleos 

das equipes.  Aquele conceito de trabalho, que entendia-se como um conjunto de 

atividades ligadas ao cargo exercido, hoje se torna o prolongamento da competência que 

o profissional detém frente as necessidades da organização. As competências devem 

agregar valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo. 

Para que possam se apresentar a frente, junto ao atual contexto globalizado, mais 

complexo e mais competitivo,  as competências dos integrantes das equipes e o 

investimento na formação de competências das pessoas das equipes de projetos das 

organizações vem sendo considerado cada vez mais como um importante pré-requisito. 

Parafraseando Mendes (2009), o modelo de Gestão por Competências visa 

alcançar os objetivos da Organização através do alinhamento da Missão, Visão e 

Valores; as estratégias do Negócio com as estratégias do Capital Humano. Para que esse 

modelo Gerencial traga os resultados esperados, é necessário que as organizações 

definam as necessidades a médio e longo prazo, garantindo assim o alinhamento com o 

plano estratégico. Ter a clareza e foco no futuro é uma questão de sobrevivência 

organizacional. 

Diante desta perspectiva, definimos competência como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) que se comprovam por um desempenho 

elevado, onde as melhores ações estão justificadas pela inteligência e personalidade das 

pessoas. Ou seja, podemos entender a competência como um estoque de recursos, que o 

indivíduo detém. 

 Embora o foco de análise seja o indivíduo, a maioria dos autores americanos 

sinaliza a importância de se alinharem as competências às necessidades estabelecidas 

pelos cargos, ou posições existentes nas organizações (FLEURY & FLEURY, 2001). 

Segundo Mendes (2009), os benefícios do modelo de Gestão por Competências 

são imediatos. À medida que este processo vai avançando, os ganhos vão surgindo 

através de muitas melhorias, dentre elas cita-se: a melhoria e agilidade dos processos do 

RH; a definição do perfil CHA (Conhecimentos/Habilidades/Atitudes) para cada cargo; 

o comprometimento das organizações na revisão dos talentos de liderança; a motivação 

pela liderança e sustentação aos planos de carreiras e competências; a redução de 

problemas de transição e prevenção de promoções prematuras; o alinhamento dos 

investimentos em treinamento às metas estratégicas da organização; o enriquecimento 
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do perfil dos colaboradores, potencializando os seus resultados; o alinhamento dos 

sistemas de seleção entre muitos outros resultados de valor. 

A partir da dúvida de que atitude tomar para desenvolver as competências em 

uma equipe de projetos, as organizações estudam suas estratégias e as competências que 

serão necessárias para atingir seus planos de resultados. A partir dessa interpretação  

surge o plano de como introduzi-las, num processo de aprendizagem continua.  

Pode-se compreender a aprendizagem como um processo de mudança, que não 

necessariamente afeta o comportamento das pessoas. Esse processo começa como uma 

aprendizagem individual, evolui para uma aprendizagem em grupo,e consequentemente 

os benefícios englobam toda a organização. E é dessa forma que a organização 

desenvolve as competências que almejam para a realização de suas estratégias de 

negócio. 

Para Fleury & Fleury (2001) a competência do indivíduo pode ser entendida 

segundo três eixos fundamentais: pela pessoa, por sua formação educacional e por sua 

experiência profissional. Esta integração entre a competência no âmbito individual e da 

organização que permitem a agregação de valor social e econômico.  

 

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

 

 

Fonte: Fleury & Fleury (2001) 

 

Em síntese, na era do conhecimento o que mais adiciona valor aos produtos e 

serviços são as atividades inteligentes e não as rotineiras (FLEURY & FLEURY, 2001). 
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Assim sendo, o desenvolvimento e as competências no contexto do indivíduo e da 

organização, são essenciais no alcance dos resultados almejados. 

Conceber competências em equipe não é uma tarefa fácil, e não se faz sem 

recursos e diretrizes definidas. Para poder participar do mercado atual, de forma 

competitiva, as organizações devem ter alinhadas as expectativas com as competências 

dos participantes de suas equipes de projetos. 

 

Na visão de Araújo (2006), no passado, a organização era a responsável pelo 

plano de carreira de seu pessoal, já atualmente, as organizações passam tal 

responsabilidade às pessoas. O plano de carreira está relacionado com os 

objetivos profissionais do indivíduo e suas aspirações pessoais de carreira. 

De qualquer modo, as ações das empresas em prol do profissional sempre 

dependerão do que realmente o profissional quer de sua vida. Pois, se ele não 

tem um planejamento de carreira, que deve ser atualizado ao longo do tempo 

e desenvolvido independente das ações dos outros, a empresa não terá 

segurança em investir na empregabilidade dos seus colaboradores 

(HANASHIRO et al., 2008). (ARAÚJO 2006, apud SILVA;NORO, 2008, 

p.73) 

 

Compreende-se que para a execução de  uma ação de modo eficiente, as 

determinações dever ser concretas. Assim, é inerente que todo colaborador  tenha 

consciência e tome posse das suas obrigações dentro da organização. Essas informações 

devem ser planejadas e propagadas a todos os interessados, de forma que não ocorra 

desencontros de informações e situações de conflito, e essa responsabilidade cabe ao 

gestor de pessoas, que deve trabalhar como disseminador de experiências, e considerado 

referência e no que diz respeito às divisões e delimitações de tarefas, sendo consultado 

sempre que for necessário.  

O conceito da palavra Competência está associado com a capacidade de um 

indivíduo para promover determinada tarefa. A Competência profissional,  praticada em 

um ambiente empresarial,  propõe as peculiaridades que um indivíduo tenha, que o 

auxiliam e os diferenciam, na realização das funções necessárias a empresa. É 

perceptível que algumas empresas selecionem colaboradores que já detenham algum 

conhecimento sobre a área de atividades que precisarão ser inseridos, em compensação 

há também muitas empresas, que vêm buscando pela formação e capacitação de seus 

novos colaboradores, afim de adquirirem um conhecimento personalizado sobre suas 

funções, alinhados com a estratégia da empresa. 

Gerenciamento por competências insinua que cada participantes da organização 

possui um papel relevante para uma linha de produção eficiente, nessas circunstancias, é 
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essencial que cada indivíduo tenha conhecimento sobre suas funções e as consequências 

de todas as suas ações em relação aos demais. Afinal, ninguém melhor para delimitar 

um processo mais dinâmico para cada função, do que quem as executa, e detém a 

experiência sobre sua prática, pois na administração de empresas, a forma eficaz de se 

determinar com certeza as medidas a serem tomadas para se alcançar o sucesso é através 

de um processo experimental. Uma organização flexível apresenta um fator 

fundamental, uma vez que a reprodução de práticas conhecidas como tradicionais, 

impedem o aprimoramento das ações.  

Dentre as diversas vantagens da gestão por competência, Gramigna (2002) cita 

algumas: 

 

- A possibilidade de se definir perfis profissionais que favorecerão a 

produtividade; 

- O desenvolvimento das equipes orientado pelas competências necessárias 

aos diversos postos de trabalho; 

- A identificação dos pontos de insuficiência, permitindo intervenções de 

retorno garantido para a organização; 

- O gerenciamento do desempenho com base em critérios mensuráveis e 

passíveis de observação direta; 

- O aumento da produtividade e a maximização de resultados; 

- A conscientização das equipes para assumirem a corresponsabilidade pelo 

seu autodesenvolvimento, tornando o processo ganha-ganha. Tanto a 

organização quanto os colaboradores têm suas expectativas atendidas; 

Quando a gerência por competências se instala, evita-se que gerentes e 

colaboradores percam seu tempo em programas de treinamento e 

desenvolvimento que nada têm a ver com as necessidades da organização e 

que não atendem às exigências dos postos de trabalho. (GRAMIGNA 2002, 

apud SOARES; ANDRADE, p.489) 

 

2.3.3 Construção de Equipes – Desafios Contemporâneos na Gestão de 

Pessoas em Projetos 

 

A importância do trabalho em equipe vem sendo um assunto muito discutido no 

meio empresarial. Por isso, a busca por indivíduos com habilidades  de interação e 

espírito coletivo é crescente e considerado como uma competência essencial. 

 Navarro(2013) explica que equipe não é apenas um grupo de pessoas atuando 

juntas e ao mesmo tempo individualmente, é fundamental que cada pessoa ao mesmo 

tempo que exerce sua função, entenda como funciona o processo como um todo.  

Entende-se a formação de uma equipe, pela união de pessoas que  teoricamente 

não se conhecem, mas unem-se em busca de um único objetivo, o projeto, orientadas 

pelo Gerente de Projetos. 
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Gerir gente eficazmente é estabelecer as indigências individuais, entender como 

atrair, contratar, reter, motivar, avaliar desempenho, desenvolver, remunerar, reconhecer 

empenho e, inclusive, saber demitir. É indispensável a presença cada de sujeitos com o 

perfil adequado a cada uma delas; é fundamental capacitá-los e motivá-los para 

desempenhar suas atividades, individualmente ou em grupos (BICHUETTI, 2011). 

Para cada atividade é necessário um perfil particular, afinal, as pessoas 

responsáveis por executar as atividades apresentam diferentes tipos de experiências, 

padrões de qualidade e  níveis de motivação. Em análise as expectativas de cada pessoa 

da equipe, percebe-se as diferentes perspectivas de um pra outro: crescimento pessoal, 

profissional e de carreira, busca pelo conhecimento,  bonificações, reconhecimento 

profissional, melhoria de remuneração, entre outros. E são justamente essas 

peculiaridades que conduzem os colaboradores ao compromisso, motivação, realização 

com o projeto, ou não. Entender e respeitar as diferenças de cada um é o ponto chave 

para uma boa gestão de conflitos entre os integrantes da equipe, a troca de experiências 

sem preconceitos ou ruídos na comunicação é o segredo para administração das 

diferentes gerações e manter os colaboradores informados sobre a importância de cada 

membro para o todo, permitindo assim, uma melhor colaboração do grupo.  

Segundo Terribili (2010), a diversidade é definida como um mix de pessoas com 

identidades diferentes interagindo no mesmo sistema social. Podemos destacar diversos 

aspectos a serem considerados ao se cogitar qual o conceito de diversidade: sexo, idade, 

instrução, etnia, religião, raça e língua, etc. Percebe-se que se não analisado e planejado 

o gerenciamento, tendo em vista esses aspectos de diversidade, arrisca-se a conduzir  o 

grupo a conflitos entre membros, reduzindo as expectativas de resultados do projeto. 

Outro elemento que persiste no presente cenário é o fato dos Gerentes de 

Projetos terem a necessidade de liderar equipes de pessoas remotamente. É muito mais 

simples o gerenciamento de pessoas da equipe distribuídas no país, quando comparada 

com equipes distribuídas em outros países.  

Desta maneira fica explicito que, gerenciar projetos exige cada vez mais gestores 

que estejam preparados, sempre em busca de conhecimento e qualificações, afinal 

precisa ser encarada como uma tarefa profissional e não intuitiva.  

Afinal de contas, Gerentes gestores de pessoas, devem constantemente analisar a 

forma como avaliar sua equipe, que critérios são mais eficazes,  como selecionar o 

colaborador merecedor de uma promoção, além de muitas outras questões que não 



24 

 

 

 

devem ser baseadas em subjetividade e intuição. Além do mais, quando as metas são 

delimitadas e expostas aos colaboradores, estimula-se uma competição saudável 

gerando o crescimento da organização. 

2.3.4 Gestão de Talentos 

 

Vivemos na era do saber, e no mercado de trabalho de hoje, globalizado e 

competitivo, aqueles que procuram a manutenção constante de seus conhecimentos, são 

os que se destacam. Cabe as organizações e a todos da equipe abrirem a visão para esses 

indivíduos, para que não os vejam sob uma perspectiva de concorrência, mas sim como 

colaboradores, podendo usufruir de suas qualificações, para o bem coletivo. 

 Partindo deste pressuposto, as organizações necessitam vislumbrar que o 

Capital Humano será seu grande diferencial. (SOVIENSKI; STIGAR, 2008). De acordo 

com Bichuetti (2011), o termo escassez de talento é muito utilizado; Talentos existem e 

é preciso saber como identificá-los e desenvolvê-los, pois Para ter profissionais 

motivados, produtivos e fidelizados, é fundamental e implementação de uma cultura 

organizacional que valorize as pessoas. 

A diferença está em estar pronta a oferecer a equipe uma condição apropriada às 

ideologias da organização. Para isso é preciso abrir as informações e promover às 

equipes as condições necessárias para atingir os objetivos da organização, ou seja, o 

público interno deve ser considerado nas estratégias organizacionais. Tendo em vista a 

relevância que os resultados, bons ou ruins, de um colaborador pode ter nos resultados 

finais dos projetos, percebe-se que um plano de capacitação é indispensável. Um bom 

plano de gestão deve ser estabelecido, levando em consideração todas as atividades 

principais, secundárias, e a logística da organização. Tendo estas como parâmetro, é 

possível fundamentar uma linha de raciocínio que compreenderá as atividades geradas 

em beneficio da execução das atividades, agrupando todas as funções correlacionadas. 

A metodologia a ser exposta deve ser clara o suficiente, para a compreensão de todos os 

envolvidos, caso contrário capacitações não terão utilidade, afinal, o indivíduo precisa 

assimilar todas as orientações para que tenha condições de praticá-las. 

 

Os objetivos da gestão estratégica de pessoas devem estar bem claros e 

definidos para que haja definitivamente sucesso na empresa. Um desses 

objetivos certamente é ajudar a empresa a realizar seu trabalho com êxito, 

bem como possibilitar competitividade, além de definir os envolvidos como 
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colaboradores e não simplesmente funcionários, mas essa relação tem que ser 

recíproca tanto do funcionário quanto da empresa, assim ambos necessitam 

de motivação. A motivação é o que vai garantir qualidade nas ações 

desenvolvidas, para isso faz necessário refletir, tanto por parte da empresa 

quanto do funcionário, se o serviço desenvolvido é o serviço que lhe agrada, 

pois o que está em jogo é a própria felicidade e realização pessoal e não 

apenas o emprego ou a função que ocupa. (SOVIENSKI; STIGAR, 2008, p. 

58) 

 

As vezes as organizações são muito inflexíveis ao julgar por pequenos erros, ao 

invés de agirem como os líderes, que enxergam em seus colaboradores perspectivas de 

sucesso se dedicado o investimento necessário sobre eles. Muitas vezes, os problemas 

com um colaborador, podem ser facilmente  resolvidos com apenas um direcionamento, 

uma dica para que possa fazer o seu melhor. Ponderando sobre as peculiaridades do 

mercado atual, as habilidades que vem sendo exigidas  e dedicando-se para alcançar 

essas medidas, além de entender o investimento em questões individuais sobre os 

resultados do todo, aumenta-se consideravelmente às chances de conseguir significativo 

progresso.  

É necessário lembrar que não são os mais fortes que sobreviverão ao mercado, 

mas sim aqueles que se adaptarem melhor. (SILVA,2012) 

Henry Ford (Fundador da Ford) foi muito sábio ao dizer que quem continua 

aprendendo se mantém jovem. Ousa-se dizer que, quem continua aprendendo, se 

mantém competitivo e estará apto a assumir as melhores posições na carreira. 

O profissional que tem pretensão de crescimento profissional, deve se atentar a 

estar sempre em busca de conhecimento e qualificação, adotando essa estratégia de 

modo pessoal, e não só esperar pelo investimento vindo da empresa em que participa, 

afinal, a capacitação adquirida é algo que o levará as melhores oportunidades no futuro.  

De acordo com Silva (2012) é fundamental que a equipe se questione seu 

objetivo de carreira, qual o tempo justo para uma promoção, quanto almeja receber de 

salário e o que planeja fazer para se sobressair na profissão, é imprescindível traçar 

metas para que se obtenha sucesso na carreira profissional. 

Além do mais, aqueles, empresas e profissionais, que não optares por sair de sua 

zona de conforto e continuarem a agir sempre da mesma forma, colherá sempre os 

mesmos resultados. Para que as mudanças aconteçam, as ações também precisam ser 

mais audaciosas, afim de se alcançar resultados mais compensadores. 



26 

 

 

 

2.3.5 Motivação e Auto Eficiência 

 

É notória a diferença de resultados apresentados por colaborados e equipes 

motivadas, melhor produtividade, comprometimento e profissionais mais determinados. 

Por isso esse vem sendo um tema muito importante dentro da área de estudos da 

gestão de pessoas em uma empresa, e pré-requisito para a atuação de um bom líder. 

No passado, o retorno financeiro era a forma de estimulo utilizada pelas 

empresas. Porém, pesquisa recente divulgada pela Catho Online nos mostra que os 

fatores que mais mantém os profissionais motivados, dizem respeito ao 

bom relacionamento interpessoal no trabalho, reconhecimento profissional, e satisfação 

com o trabalho realizado. Salário e acúmulo de capital, não aparecem nem entre os 

cinco principais fatores de motivação. Não adianta investir 

em RH, cargos e salários sem se envolver com o que mais importa: pessoas. O que as 

pessoas querem é motivação, vontade de acordar e fazer o trajeto para o trabalho 

com alegria e animação (CHIAVENATO, 2011). 

Segundo PMI (2013), uma abordagem orientada para pessoas no gerenciamento 

de projeto é uma forma agradável de realizar trabalhos produtivos. As metas do projeto 

são mais prováveis de serem atingidas quando uma equipe de profissionais motivados 

trabalha visando atingir objetivos que estão em harmonia com suas metas pessoais e 

profissionais.  Quando os participantes da equipe entendem que o relacionamento é do 

tipo dar e receber, sentem-se mais motivados e comprometidos a se esforçarem, afim de 

atingir os objetivos do projeto de forma mais significativa e eficaz.  Entre outros 

benefícios, também podem ser percebidos: 

- A formação de contratos psicológicos, onde indivíduo e a organização trazem 

ao relacionamento um conjunto de expectativas quanto ao que cada um irá dar e 

receber. Quando existe boa comunicação, as expectativas de ambas as partes 

seguramente serão compatíveis; 

- Diminuição de dificuldades, relacionadas a mudanças e relacionamento 

interpessoal, ou seja, equipes adaptadas a esse conceito do lado humano na gestão de 

projetos são menos exigentes e têm maior probabilidade de se moldar a novas situações 

de projeto; 

- Obtenção de resultados mais eficazes. Possivelmente a razão mais importante 

de se evidenciar  o lado humano do gerenciamento, é por ele ser uma forma mais 

http://www.pensandogrande.com.br/dicas-para-aproveitar-ao-maximo-o-trabalho-temporario-em-prol-da-sua-empresa/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.catho.com.br%2F&ei=31SBUOPvN4f48wTUooGIAQ&usg=AFQjCNH_3nGRIh0vixXVOW43HLJXUeiJOA
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eficiente de se ter o projeto executado com sucesso. A eficácia do método apoia-se no 

princípio de que todas as questões de projeto podem ser resolvidos pelas pessoas; 

Verifica-se em pesquisas a respeito de auto eficácia que indivíduos que sentem 

essa noção de auto eficácia, sentem-se mais motivados a planejar metas mais audaciosas 

e a comprometer-se afim de atingi-las. Ou seja, pessoas com maior nível de 

autoconfiança avaliarão suas atividades de modo mais positivo, percebendo-se assim 

mais eficientes em suas funções. 

Todo ser humano tem uma elevada necessidade de sucesso e, à medida que este 

sucesso não é alcançado, a tendência ao desânimo pode tornar-se uma ameaça que o 

impossibilite de levar adiante seus objetivos de vida. Não obstante, há de se conhecer as 

reais possibilidades e os limites e assim buscar o desenvolvimento de novas habilidades 

que, consequentemente, conduzam às conquistas as quais se almeja (NAKAMURA; 

BARREIRA, 2006) 

Muitos autores acreditam que pessoas que entendem o valor de suas ações e 

consideram  bons seus trabalhos entregues, sofrem menos em situações que demandam 

maior esforço pessoal, pois se sentem confiantes e assim conseguem motivação e a 

persistência necessária para atingir uma determinada meta. Por isso, empreendedores 

que aplicam em pessoas e aproximações, obtém sempre resultados melhores, afinal, um 

colaborador feliz e motivado, trabalha melhor e o resultado supera as expectativas.  

 

2.4 Gestão por competências - A prática da Implementação nas 

organizações 

  

Desde os anos 80, o processo de gestão de pessoas, focado nas competências, 

vem demandando modificações e melhorias, por apresentar exemplos de defasagem no 

modelo, que o torna está ineficiente e não atende os anseios da realidade. Somente a 

partir dos anos 90, o processo de adaptação se fortaleceu diante de novas propostas e 

uma adequação firme de gerenciamento de pessoas.  

O novo modelo, contem todo processo metodológico que apresenta a gestão do 

comportamento humano e as ferramentas que autorizam compatibilizá-lo com a política, 

missões e valores da empresa. É inevitável considerar a criatividade, os sentimentos e a 

informação como instrumentos para conquista de um novo conceito em competição. 

O gerenciamento por competências ganhou destaque, graças à procura de um 

esclarecimento que promovesse resultados para um bom desempenho no dia a dia de 

http://www.pensandogrande.com.br/8-caracteristicas-de-um-empreendedor-de-sucesso/
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trabalho. Deve ser considerado que a teoria deve ser continuamente articulada com as 

ações na prática, seja refletindo sobre a melhoria da logística processual, bem como a 

atualização de medidas ultrapassadas que não condizem com a situação na qual a 

empresa pretende se posicionar. 

Apesar de existir um avanço no assunto sobre a concepção de modelo de gestão 

de pessoas, pode-se sentir que o discurso ainda se impõe com mais força do que a 

prática. Há ainda a necessidade de se solidificar o conceito de competência. 

Pizzato (2010) incita que as empresas tem se atentado para o estabelecimento de 

relações concretas entre os modelos de competência implementados e a logística do 

processo de remuneração. É necessário analisar e planejar sobre a estrutura da 

organização, discutir a relação entre gestores e colaboradores,  que deve dotar de 

confiança  suficiente para que o modelo de competência funcione de forma esperada. O 

gestor entender sobre o trabalho a ser executado, para que a introdução do sistema de 

competência em seu setor seja eficaz, trabalhando os recursos da melhor forma de 

acordo com cada situação.   

A necessidade do mercado de trabalho atual por melhor qualificação dos 

profissionais,  foi o gatilho para o entendimento da implementação de um modelo de 

competências. Contratar novos funcionários, induz a uma estrutura que esteja alinhada  

com muitas questões, desde administrativas até questões comportamentais e  

motivacionais. Para que haja uma melhor avaliação de desempenho, recrutamento e 

seleção eficaz, as empresas procuram soluções que proporcionam confiabilidade.  

Já que o setor de RH se divide naturalmente em subáreas, é inerente a 

necessidade de profissionais capacitados trabalhando em cada uma delas, responsáveis 

pelo processo de gestão de pessoas, onde irão mapear eventuais problemas existentes, e 

elaborar planos de ação eficazes a cada um deles.  

Uma função  importante atribuída ao gestor, é a de  ficar atento para visualizar  

inovações e melhorias em soluções, e aplica-las aos seus colaboradores, de modo que os 

impeça de se transforem em praticantes de ações tradicionais ineficazes.  

Em detrimento da demanda exigida dos gestores em relação à gestão de pessoas, 

uma pesquisa foi realizada com empresas de consultoria em recursos humanos de 

Florianópolis/SC pelos autores citados a seguir, onde é possível perceber que, apesar da 

intenção das empresas em adotar o sistema de gestão por competências, ainda se 

observa uma defasagem na aplicação: 
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A prática das empresas abordadas na pesquisa mostra que ainda está longe a 

associação do conceito de competência à agregação de valor ao indivíduo e à 

organização, conforme defende Fleury (2004). O estudo mostra que o espaço 

onde se trata a questão das competências de fato é indefinido e de difícil 

contextualização de acordo com o que explicita Ruas (2005), aspecto que se 

evidencia na fala dos consultores, quando estes relatam principalmente suas 

dificuldades em serem entendidos pelas empresas acerca dos serviços 

prestados. (FERRAZA;CUNHA;PINTO, 2012, p. 50)  

 

 
É possível perceber o interesse que permeia os resultados vislumbrados pela 

aplicação da gestão de competências, porém, é necessário um investimento maior por 

parte das corporações e uma internalização real do significado desta prática. A empresa 

é feita da soma de vários fatores e é imprescindível que cada um destes seja considerado 

e desenvolvido em sua individualidade. Toda e qualquer mudança deve ser analisada, 

objetivando o melhor funcionamento da empresa “[...] a intensificação de paradoxos e 

contradições nas organizações, que adotam rapidamente o novo discurso, mas 

encontram dificuldades operacionais para implementação das novas estruturas e 

comportamentos próprios aos novos modelos” (VASCONCELOS; MASCARENHAS; 

VASCONCELOS, 2004, p.2). 

Segundo Lacombe e Tonelli(2001) esta visão compreende elementos como os 

seguintes: 

 o tipo de relação que a organização pretende estabelecer com o empregado, se 

por a recompensa ao desempenho ou se baseada na troca de comprometimento 

por qualidade do trabalho; 

 o que se espera dos colaboradores em questão de participação;  

 a importância dada ao processo de recrutamento; 

 se o desempenho terá base e avaliação individual, em equipes, ou, ainda, de 

forma mesclada entre os dois.  

Incorporadas estas concepções, tem-se bases para demarcar a forma como as áreas 

deverão gerenciadas. Cabe salientar que outra questão muito importante acerca do 

processo de gestão de pessoas é a questão comportamental dos envolvidos e do 

desdobramento das relações interpessoais e intergrupais, que tem um impacto direto na 

área de RH.  

Devido o risco de perdas de estrutura que conduzem as estratégias da área de 

gestão de pessoas, fez-se necessária a criação de um padrão setorial, conforme a figura 

abaixo: 
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Figura 2 - Gestão por Competências 

 

Fonte: Carboneet al, 2009, p. 71 apud Casanova, 2013, p. 16. 

 

Aquele conceito tradicional de se gerir pessoas, com o conceito de controla-los, 

hoje da espaço a uma nova visão sobre o assunto, após a evolução e a aquisição de 

conhecimento a respeito das obrigações  da área de RH. Em resumo, a gestão de 

competências tem como propósito manter os colaboradores cientes de seus propósitos 

após esclarecer a especialidade que cada um detém e enquadrá-lo na melhor posição, de 

modo vantajoso para todos dentro da empresa. Segundo o contexto do CHA 

(Conhecimentos, Habilidades e Atitudes), obtém-se uma ótima ferramenta  de 

informações para auxiliar nesta organização. Pode-se entender que a gestão de 

competências é: 

Identificar as competências de que uma função precisa; identificar as 

competências que o colaborador possui; fazer o cruzamento das informações 

apuradas nos passos anteriores identificando o gap de treinamento e traçando 

um plano de desenvolvimento especifico para o colaborador. (LEME, 2005, 

p.01) 

 

Em detrimento da constante evolução do conceito de gestão de competência, 

inevitavelmente se nota a implementação de novas alternativas para esta prática. 

Conforme Casanova (2013, p. 23) explicita:  

 

1. Alteração no perfil das pessoas exigido pelas empresas: Diz-se da mudança 

da busca por um perfil pessoas obedientes e disciplinadas para um perfil de 

pessoas com autonomia e empreendedorismo. 
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2. Deslocamento do foco da gestão de pessoas do controle para o 

desenvolvimento: refere-se a mudança de foco, antes no controle das pessoas, 

para a do desenvolvimento de ambas as partes, empresa e colaboradores. 

3. Maior relevância das pessoas no sucesso do negocio ou da empresa: Busca 

pelo comprometimento, potencial criativo, autonomia e outros valores dos 

envolvidos, que possam somar nos resultados organizacionais. 

 

O modelo de seleção por competências induz a um planejamento com objetivos 

claros. Presumindo-se de que o perfil e as exigências necessárias ao cargo já foram 

estudadas e estabelecidas antecipadamente, cabe então ao profissional que fará a 

análise, uma boa compatibilização das informações conseguidas com as exigências pré-

determinadas.  

A logística processual da seleção por competência, se posta como um processo 

mais vantajoso e objetivo por estabelecer elos entre as qualidades do futuro colaborador, 

mediante os recursos palpáveis. Desta forma, a expectativa de uma contratação de 

sucesso, adaptação do colaborador às políticas da empresa e melhor desempenho 

profissional, é muito mais sólida. É possível entender o sistema de gestão de 

competências, conforme elenca Carvalho et al (2008, p.51 apud CASANOVA,2013, p. 

27): 

1. Descrição do cargo 

2. Principais desafios do cargo 

3. Maiores erros cometidos  

4. Projetos a serem desenvolvidos pelo ocupante do cargo  

5. Características dos principais clientes e fornecedores internos 

6. Cultura da equipe de trabalho 

7. Estilo de liderança do superior 

8. Cultura da empresa  

Com o desgaste das técnicas utilizadas nas seleções podemos afirmar que este 

processo possui aporte para análise e articulação das informações. Assim, pode-se 

observar as vantagens que esta técnica representa sobre as outras. Apesar disso, as 

dificuldades para conquista de sucesso se apresentam perante o estabelecimento da 

integração e colaboração de outros setores e a aplicação de métodos e táticas que 

unifiquem a empresa afim de alcançarem os resultados esperados. 



32 

 

 

 

 

Muitas empresas no mundo atual precisam se abastecer de competências e 

talentos para estarem aptas e acompanhar a evolução do mercado e, assim, 

sobreviver. A dominação de algumas competências faz diferença no 

mercado. Organizações que se comportavam como se tivessem talentos de 

sobra, se veem diante de um cenário novo: mostram dificuldades para 

identificar, em seus próprios quadros, profissionais que atendam à demanda 

de competências exigida pelo mundo globalizado. (GRAMIGNA, 2004, p. 

11). 

 

Fazendo-se necessário a integração e profissionalização  dos colaboradores, a 

gestão por competências representa um papel importante através da agregação dos CHA 

(Conhecimento, Habilidade, Atitude) em benefício da união que impulsionará a 

empresa. Todo o conhecimento adquirido passa a funcionar no plano real, sendo 

analisadas e ponderadas todas as informações adquiridas para a execução de planos de 

ação. Toda a atividade executada passa a ter um valor de importância mais preciso e 

cada processo único.    

De acordo com Capano; Steffen (2012), a gestão de competências atua em duas 

condições; management das competências e administração das competências. A 

primeira se baseia nos elementos obtidos através das análises, e sugere o 

estabelecimento de uma estratégia que oriente a logística processual. A segunda se 

pauta na adoção das táticas delineadas, objetivando a internalização  das normas geradas 

previamente pelo setor de gestão de pessoas.  

Cada empresa possui suas especialidades, e isso ajudará a definir o modelo de 

gestão de competências que melhor se encaixe às necessidades do dia a dia. A partir 

deste ponto, é essencial acompanhar a forma que será aplicado o modelo de gestão e as 

necessidades de modificações que poderão ser essenciais para a boa execução do 

sistema.  Dessa forma, podemos perceber que não há uma disposição específica que 

determine como atuar, cada gestor deverá se utilizar de sua expertise e suas experiências 

para a obtenção de uma solução conveniente.  

 

 

Seja qual for o enfoque adotado, há necessidade de instrumentalizá-lo, 

apoiando-se na prática existente, em teorias e conceitos, para poder 

desenvolver técnicas e ferramentas que desemboquem em uma nova 

tecnologia de gestão que garanta a coerência entre a estratégia global e a 

GRH. O management das competências designa, hoje em dia, uma maneira 

de dirigir a organização, o que possibilita que as competências e seu 

desenvolvimento sejam um vetor maior da criação de valor e do desempenho 

na empresa, nos afirma Anne Dietrich (2008). (CAPANO; STEFFEN 2012 p. 

42) 
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As competências, tem seu foco principal na gestão de pessoas e nas ramificações 

que ela pode englobar. A partir das ferramentas que todo o processo proporciona, é que 

fará os gestores facilitarem as ações, coletando soluções para renovação dos sistemas.  

A adesão a um sistema de gestão de competências presume alguns efeitos na 

administração empresarial. No momento em que se institui um novo modelo de 

organização processual, compreende-se que adequações terão que ser feitas. É muito 

importante que a parte responsável pela gestão de pessoas tenha conhecimento  para não 

deixar de envolver todas as áreas de sua responsabilidade e interessados. Por 

consequência, também deverá ser exigência aos colaboradores a inteira dedicação 

quanto à sua qualificação profissional, investindo em uma contínua atualização e a 

aquisição de conhecimento. 
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3. METODOLOGIA 

Com a intenção de que esse trabalho seja uma contribuição para a discussão da 

teoria e da prática no contexto brasileiro sobre o Gerenciamento de Pessoas e 

Competências, apresentamos  a seguir uma pesquisa baseada no método do estudo de 

caso, realizado em uma empresa da indústria da construção civil no setor de estruturas 

metálicas, com matriz em São José dos Pinhais/PR, que tem como missão ser 

reconhecida como um centro de excelência no setor de estruturas metálicas, e as 

competências de seus empregados são consideradas fundamentais para alcançar seus 

objetivos. A área de Recursos Humanos da empresa desempenha um papel importante 

nessa estratégia , porém mesmo dessa maneira, apresenta alta rotatividade de 

funcionários, e problemas de desinteresse, além de sofrerem com processos trabalhistas 

vindos de pessoas que precisaram ser demitidas das equipes, por justas causas. 

O método de pesquisa auxilia para identificação dos instrumentos utilizados para 

a compreensão e entendimento deste estudo, sua estrutura, bem, como a exposição 

detalhada dos passos a serem seguidos, que tem como principal função apresentar e 

explicar o processo como um todo, para a obtenção dos resultados. 

Neste estudo, analisaram-se evidências relacionadas a partir de dois modelos de 

pesquisa: 

(A) Pesquisa Geral, com as percepções dos Gerentes e dos integrantes das 

equipes de trabalho, em vários níveis hierárquicos e áreas funcionais; 

(B) Estudo de Caso, com uma pesquisa específica, focada na empresa em 

questão, formulada com base nos problemas enfrentados pela mesma atualmente, 

orientada aos  integrantes das equipes.   

Ambos modelos de pesquisa visam  apreender as percepções das pessoas sobre 

os métodos de gerenciamento por competências aplicados no ambiente de trabalho 

atualmente. Tratando-se de uma pesquisa exploratória descritiva com abordagem 

qualitativa, apresenta as perguntas semiestruturadas como instrumento de coleta de 

dados.  

Adotou-se nesta pesquisa coma empresa, a lógica indutiva, isto é, a tentativa de 

se contribuir com a prática a partir de dados e observações de campo. A pesquisa foi 

dedicada integralmente ao levantamento de dados: a pesquisa geral (1),  durante duas 

semanas, em outubro de 2014, e a pesquisa realizada dentro da empresa em questão (2), 

durante o mês de abril de 2015. Na pesquisa geral foram entrevistadas17 Gerentes e 34 



35 

 

 

 

pessoas integrantes de equipes de trabalho, para coleta de informações, já na pesquisa 

na empresa  em estudo foram feitas 51 entrevistas semiestruturadas com as pessoas da 

equipe da empresa, em forma de questionário de múltipla escolha, que duraram em 

média 20 minutos cada uma. Foram analisados também dados do RH, documentos de 

material de treinamento, comunicações internas e apresentações executivas de projetos. 

A partir desses resultados, foram propostos novos métodos de Gerenciamento de 

Pessoas, com incentivo a carreira e competências, afim de alinhar as expectativas da 

organização com as da equipe de trabalho, em busca de melhores resultados futuros. 

 

 

4. RESULTADOS E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

(1) Pesquisa Geral: Aberta a Gerentes e Equipes de diversas empresas 

Os dados a seguir dizem respeito aos resultados obtidos através de uma breve 

pesquisa feita com gerentes de vários setores e funções, que fazem parte de diversas 

empresas da região, com a intenção de obter um parâmetro geral sobre os métodos 

relativos ao Gerenciamento de Pessoas aplicados nas organizações. 

 

Resultados da pesquisa realizada com Gerentes de Projetos: 

Obtivemos respostas de pessoas, na sua maioria, com uma faixa etária a partir de 

20 anos de idade, com experiência profissional a partir de 10 anos e responsáveis por 

equipes entre 5 a 10 pessoas, participantes de vários setores, como por exemplo, 

Indústria Automobilística, Engenharia, Construção, Alimentícia, Eventos, Financeiro, 

Energia, Arquitetura, TI, Setor médico, departamento técnico entre outras.  

Começamos a pesquisa com a pergunta: “Quais critérios acredita serem mais 

relevantes na seleção das pessoas em sua equipe de trabalho?” , e com opções entre 

Imprescindível, importante, Relevante e Irrelevante, os índices foram as seguintes:  

 

Capacitação Técnica:  

Importante 47% 

Experiência Profissional: 

Importante 59% 

Pro atividade 

Imprescindível 53% 
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Facilidade de Comunicação e Desenvoltura 

Importante 41% 

Ambição Profissional 

Importante 65% 

Bom relacionamento Interpessoal 

Importante 53% 

Questionados sobre temas importantes para a Gestão de Pessoas, como a 

autonomia e a motivação da equipe, todos foram unânimes em dizer que costumam sim, 

estimular a auto gerência nas pessoas de sua equipe, porém na questão: “Utiliza algum 

método de motivação com sua equipe de trabalho?”, notamos quea maioria dos 

entrevistados, não adotam esse procedimento. 

 

Gráfico 1 - Utiliza algum método de motivação com sua equipe de trabalho? 

 

Fonte: Pesquisa feita pelo autor 

 

Sim 8 47% 

Não 9 53% 

Entre os métodos utilizados pelos entrevistados que responderam positivamente, 

encontramos: 

Ajuda financeira extra, estímulo autonomia, reconhecimento profissional, Feedbacks 

positivos, bancos de horas com premiação em dinheiro, investimento em capacitação 

profissional e confraternização tipo churrasco mensal. 

 Questionados sobre Comunicação e “Feedback”, todos foram unânimes em 

afirmar que, sim, utilizam o método de "Feedback" com sua equipe, afim de alinhar as 

expectativas, tanto da gerência, quanto da equipe,  porém somente 88% dos 
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entrevistados se consideram gerentes receptivos e de fácil acesso a comunicação pela 

sua equipe. 

 Sobre o tema Capacitação Profissional e Estímulo de formação de Carreiras, 

94% dos entrevistados, acreditam que hoje em dia, nas organizações, o importante é 

investir nesse tema, e que o retorno deste investimento representa: 

 

 

Gráfico 2- Capacitação Profissional e Estímulo de formação de Carreiras 

 

Fonte: Pesquisa feita pelo autor 

 

Retorno rápido e garantido do investimento, através da motivação gerada  41% 

Retorno do investimento a longo prazo  35% 

Investimento arriscado, pela rotatividade das pessoas  18% 

Responsabilidade do profissional, não da empresa  6% 

 

Notamos que as empresas e seus gerentes, em sua maioria, já perceberam que a 

sua produtividade está diretamente relacionada com o bem-estar de seus colaboradores. 

E para manter seus funcionários produzindo, investem em vários tipos de técnicas 

disponíveis. A consciência dessa realidade já é um grande passo, que facilita a decisão 

de uma real implantação de um sistema de gestão por competências elaborado 

estrategicamente para essas empresas. 

 

Resultados da pesquisa realizada com pessoas que compõem Equipes de 

Projetos: 

Obtivemos respostas de pessoas com uma faixa etária a partir de 20 anos de 

idade, com experiência profissional a partir de 10 anos, participantes de vários setores, 
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como por exemplo: Tecnologia da Informação, Turismo – Serviços, Comercial, 

Projetos e Orçamento, Óleo e gás, Serviço público, Financeiro, Recursos Minerais, 

Setor Estratégico, Construção, Ferroviário, Engenharia, Hotelaria, Direito civil, 

Desbobinamento / Metalúrgica, Departamento técnico de apoio a pesquisa, Indústria 

automotiva, Incorporação, Segurança do Trabalho e Gerenciamento, Esportes, Educação 

Administrativo, Aéreo, Promotoria de Justiça e Ferramentaria. 

Mais uma vez, os entrevistados foram questionados sobre os temas Autonomia e 

Motivação da Equipe. 61% dos entrevistados afirmam que em sua empresa existe algum 

tipo de programa de estímulo ou motivação a equipe de trabalho. E entre os programas 

citados pelos entrevistados, encontramos: Bonificações, premiações, planos de carreira, 

treinamentos, psicólogos, orações todos os dias, confraternizações, auxilio faculdade. 

As respostas sobre autonomia também foram positivas, 58% das pessoas alegam que em 

sua empresa é aplicado o estímulo à Auto Gerência pelas pessoas da equipe. 

Em abordagem aos temas Comunicação e “Feedback”, 83% dos entrevistados, 

afirmam que sua comunicação com a gerência é fácil e receptiva, porém 58% deles 

alegam não receber nenhum tipo de “Feedback ”, afim de alinhar as expectativas tanto 

da empresa, quanto da equipe. Das respostas positivas, quanto ao “Feedback”, os 

métodos citados foram os seguintes: 

Reuniões definidas em cronograma de cada projeto em execução; Avaliação 

semestral; Feedback anual; Avaliações de desempenho; Fazendo treinamentos, reuniões 

e depois fazendo Feedback para ver o que melhorou, aonde podemos melhorar e o que 

podemos fazer para que a equipe trabalhe cada vez melhor e mais motivada; 

Anualmente através de uma ferramenta de gestão, Nine box.; Reuniões semanais ou 

quinzenais, mas não foram feitas ainda, mas existe um programa para tal avaliações; 

Reuniões de alinhamento e acompanhamento desenvolvimento do profissional.

 Questionados sobre Capacitação e Carreira, 53% dos entrevistados alegam que a 

empresa que trabalham investe na capacitação profissional das pessoas da equipe, e 

58% dizem que no plano de desenvolvimento das equipes, eles apresentam perspectivas 

de formação de carreiras dentro da empresa. Ainda dentro deste tema responderam a 

seguinte questão: 
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Gráfico 3- O que te faz continuar fazendo parte da equipe em que está inserido hoje? 

 

Fonte: Pesquisa feita pelo autor 

 

 

O resultado das respostas foram segundo o gráfico: 

Satisfação Pessoal  19% 

Necessidade Financeira  17% 

Salário Satisfatório  36% 

Perspectiva de Crescimento Profissional  17% 

Outro  6% 

 

É sabido que o salário recebido pelas funções exercidas, na maioria das vezes é o 

grande atrativo para o colaborador, como também é certo que nem sempre esse valor 

condiz com a expectativa do mesmo. Por isso é tão importante a utilização pelas 

empresas desses métodos de gestão, onde as pessoas da equipe encontram motivação e 

interesse pelo trabalho de outras formas, seja por satisfação pessoal, perspectiva de 

crescimento, por gostar do trabalho que realiza. 

Os resultados da pesquisa nos mostra que essas técnicas são percebidas pelos 

colaboradores, e são entendidas como valore agregado. 

 

(B) Estudo de Caso: A Pesquisa dentro da Empresa 

 A empresa, do ramo da construção civil, trabalha com fabricação e 

montagem de estruturas metálicas. Tem como missão gerar satisfação total aos clientes, 

criando diversas soluções onde se emprega o aço, buscando a evolução tecnológica de 

forma sustentável, sua missão é ser referência nacional na construção de estruturas 

metálicas, e buscam trabalhar para atingir sua ideia de valores, que é disponibilizar um 
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bom ambiente de trabalho com segurança, prestar serviços com a máxima qualidade, 

respeitar sempre o meio ambiente e os indivíduos envolvidos. 

 A empresa é formada por 55 pessoas, sendo 4 proprietários, 9 funcionários 

integrantes da parte administrativa e 42 funcionários pertencentes as equipes de 

projetos. As equipes de projetos, divididas em 6, cada qual com seu encarregado, são 

geridas por um dos proprietários, Gerente de Projetos. 

 A empresa busca adotar técnicas de gestão de Pessoas, como estratégia 

de motivação, possui projetos ainda em desenvolvimento, relacionados com a 

formalização do plano de carreira organizacional e tenta incentivar seus colaboradores 

no desenvolvimento de suas competências, porém os episódios de pedidos de demissão 

ou a necessidade de desligar algum colaborador da equipe tem se mostrado rotineiros. 

 

Abaixo uma relação dos colaboradores demitidos no período de 01/01/2013 á 

28/02/2015. 

 

Dispensa sem justa causa (empresa) = 22 colaboradores 

Dispensa sem justa causa (empregado) = 14 colaboradores 

Fim antecipado de contrato de trabalho (empresa) = 1 colaborador 

Fim antecipado de contrato de trabalho (empregado) = 9 colaboradores 

Fim de contrato de trabalho = 6 colaboradores. 

 

Total líquido com RCT (sem o valor da multa do FGTS) = R$ 53.646,45 

 

 Essa alta rotatividade de colaboradores tem desmotivado os proprietários da 

empresa a investir em cursos e capacitações de seus colaboradores, haja visto, que 

muitos deles, após isso,  não se mantém  na empresa,  nem mesmo por um período 

suficiente para que a empresa receba o retorno desse investimento, através do trabalho 

do colaborador. Essa desmotivação por parte da empresa, somada ao dia a dia atarefado, 

faz com que não haja uma organização, uma estratégia de gestão de equipes, que seja 

atualizada e que seja seguida por todos, o que não é incomum acontecer nas empresas. 

E as consequências disso se refletem nos resultados de seus colaboradores. Entretanto a 

empresa pensa em uma solução para esse problema, mas teme um investimento sem 

retornos. 
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A pesquisa exploratória é de grande valia neste estudo, servindo como agente 

facilitador no processo de busca do objeto deste trabalho, permitindo analisar os 

desafios e possibilidades de implantação da seleção por competências a partir das 

principais táticas adotadas pela empresa. 

Espera-se que o resultado da pesquisa ajude a organização, objeto de estudo, a 

identificar algumas falhas até então não identificadas, rever alguns princípios de gestão, 

melhorar algum ponto fraco e ressaltar seus diferenciais competitivos.  

 

Resultados da pesquisa realizada com a Equipe de Projetos: 

 

A pesquisa a seguir encontra-se na integra no capítulo Apêndices do trabalho. 

Os fatores avaliados foram os seguintes: 

a) Fatores Extratrabalho: 

Necessidades Básicas 

Situação Financeira 

Convivência Familiar 

b)Fatores Internos da Empresa 

Autonomia 

Responsabilidade 

Realização profissional 

Quantidade e qualidade de trabalho 

Comunicação  

Remuneração 

Carreira 

Relacionamento com a Chefia 

Relacionamento Interpessoal 

Valorização Profissional 

Treinamento/ Desenvolvimento 

Estabilidade no Emprego 

Condições Físicas de Trabalho 

Imagem da Empresa 

Trabalho em Equipe 

Fatores Motivacionais 
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Fatores Desmotivadores 

 

Os resultados encontrados foram os seguintes: 

 

a) Fatores Extra-Trabalho 

Necessidades Básicas 

Entre os quesitos expostos, que englobava Alimentação, Segurança, Saúde, 

Aceitação Social e Realização pessoal,  o fator Saúde com 37% dos votos é o de maior 

preocupação entre os entrevistados, em segundo lugar ficaram Alimentação e 

Segurança, ambos com 24%.  

Situação Financeira 

Nota-se maior insatisfação financeira, com o Padrão de vida que levam  e com o 

Patrimônio que possuem. Muito mais do que com a moradia, transporte, alimentação ou 

educação. 

Convivência Familiar 

Em geral a maioria dos entrevistados possuem ótimo relacionamento com o cônjuge 

e com seus filhos, quando os têm, além de alegarem disporem sim, de atenção suficiente 

a suas famílias. 

 

b) Fatores Internos da Empresa 

Autonomia 

Nas questões referentes a autonomia, temos as seguintes porcentagens: 

“Você tem liberdade para fazer o seu trabalho da forma como considera melhor?” 

26% Sempre 

 61% Quase sempre 

13%  Raramente  

 

“A empresa exige um procedimento rígido para execução das atividades pertinentes as 

suas funções?” 

19%Sempre 

34% Quase sempre  

34%Raramente  

7%Nunca  
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6%Não tenho opinião 

 

“Você toma decisões pela empresa?” 

12%Sempre  

8% Quase sempre  

12%Raramente  

48%Nunca  

20% Não tenho opinião 

 

Responsabilidade 

Quando questionados sobre a responsabilidade de contribuir para o sucesso da 

empresa, 100% dos entrevistados admitem ter consciência dessa importância e ainda 

96% deles dizem que quando desempenham seu trabalho, buscam obter resultados 

melhores do que os esperados pela empresa. Mesmo assim, somente 80% dos 

entrevistados alegam “sempre” cumprir com as responsabilidades destinadas ás suas 

funções, os outros 20% ficam  no “quase sempre”, o que demonstra certo desinteresse, 

por algum motivo ainda desconhecido.  

 

Realização Profissional 

Dos entrevistados 68% estão satisfeitos com o cargo que possuem, 28% estão  

“mais ou menos” e somente 4% dizem que não. Já as respostas sobre sentimento de 

realização profissional foram bem divididas, porém temos 8% de respostas negativas, 

ou seja, uma parcela de pessoas desmotivadas não muito grande, mas importante para a 

descoberta de pontos que ainda precisam ser estudados e alinhados dentro do sistema 

organizacional. 

 

Quantidade e Qualidade de Trabalho 

Nas questões referentes a este tema, temos as seguintes porcentagens: 

“Você se sente satisfeito em relação ao volume de trabalho que realiza?” 

80%Sim  

3% Não 

15%Mais ou menos 
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“A qualidade do trabalho é considerada mais importante do que a sua quantidade?” 

82% Sempre 

12%Quase sempre  

3%Raramente  

3%Nunca  

 

“Você acha que o seu trabalho realizado atualmente poderia ser melhorado?” 

96% Muito 

4% Mais ou menos 

“Seu trabalho é estressante?” 

18%Sim  

41% Não  

41% Mais ou menos 

 

Comunicação 

Obtemos os seguintes resultados: 

“Como a direção da empresa se comunica com seus funcionários?” 

69% Adequadamente 

26%Razoavelmente 

5%Inadequadamente 

 

“Os funcionários sentem-se seguros em dizer o que pensam ?” 

50% Sempre 

30% Quase sempre 

11% Raramente 

9% Não tenho opinião 

 

“A empresa é aberta a receber e reconhecer as críticas, opiniões e contribuições de seus 

funcionários?” 

54% Sempre 

30%Quase sempre 

7% Raramente 

9%Não tenho opinião 
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“As orientações que você recebe sobre o seu trabalho são claras e objetivas?” 

62%Sempre 

38% Quase sempre  

 

Remuneração 

Este tópico, que antes da realização da pesquisa acreditava-se ser um dos 

principais motivos dos pedidos de demissão na empresa, se mostrou com um feedback 

mais positivo do que negativo, conforme os resultados a seguir:  

“Você está satisfeito com o seu salário atual?” 

34%Sim 

12% Não 

54%Mais ou menos 

 

“Você considera a sua remuneração adequada ao trabalho que você faz?” 

54% Sim 

26% Não 

20% Mais ou menos 

 

“Você acha que a empresa remunera adequadamente os funcionários?” 

34% Sempre 

34% Quase sempre 

11% Raramente  

21% Não tenho opinião 

 

Carreira 

Perguntados sobre se sentirem aptos para assumir maiores ou mais 

responsabilidades, 92% dos entrevistados alegaram que “Sim”, 77% deles no mesmo 

departamento onde já trabalham e 23% arriscariam tentativas em outros departamentos. 

Porém, em analise a opinião sobre as oportunidades oferecidas pela empresa, referentes 

a desenvolvimento e crescimento profissional, as respostas variam bastante: 

54%  dizem que a empresa sempre oferece esses benefícios; 

 27% dizem que a empresa quase sempre oferece esses benefícios; 

7%  dizem que a empresa raramente oferece esses benefícios; 
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12% não tem opinião. 

 

Relacionamento com a Chefia 

Esse foi um dos fatores com feedback mais positivo de toda a pesquisa, 

conforme resultados apresentados a seguir: 

“Você se sente respeitado pelo seu chefe/gestor/gerente?” 

88% Sempre 

12% Quase sempre  

 

“Você respeita seu chefe/gestor/gerente?” 

100%Sempre 

 

“Você considera seu chefe/gestor/gerente um bom profissional?” 

98% Sim  

2% Mais ou menos 

 

“O seu chefe/gestor/gerente é receptivo às sugestões de mudança?” 

 54%Sempre  

28%Quase sempre  

18%Não tenho opinião 

 

Relacionamento Interpessoal 

A opinião sobre relacionamento entre os funcionários da empresa, teve os 

seguintes resultados: 

58% Adequado 

42%Razoável  

 

Valorização Profissional 

Este foi um dos tópicos que chamou  mais atenção da empresa, por seus 

resultados: 

 

“Você se sente valorizado pela empresa?” 

70%Sim  
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30%Mais ou menos 

 

“A empresa reconhece os bons funcionários?” 

57%Sempre 

22% Quase sempre 

21%Raramente  

 

Treinamento / Desenvolvimento 

“Você recebeu o devido treinamento para a execução de seu cargo?” 

57% Sim 

15% Não 

28 %Mais ou menos 

 

“A empresa investe em treinamentos necessários para o desenvolvimento profissional e 

pessoal de seus funcionários?” 

52% Sim 

20% Não 

28%Mais ou menos 

 

“O treinamento que você recebe o capacita a fazer bem o seu trabalho?” 

 54%Sempre 

19%Quase sempre 

4%Raramente  

23% Não tenho opinião 

 

Estabilidade no Emprego 

Quando o assunto é estabilidade no emprego 65% das pessoas disseram que 

“Sim”, 3% responderam que “Não” e 32% disseram “Mais ou menos”, a mesma 

porcentagem de respostas se deu quando questionados sobre a opinião se seus colegas 

sentiam-se seguros quanto a estabilidade no emprego. 
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Condições Físicas de Trabalho  

Os dados colhidos foram os seguintes: 

“As condições ambientais do seu local de trabalho são satisfatórias?” 

Temperatura                   65%Sim  /  35% Não 

Espaço                            54% Sim  / 46% Não 

Mobiliário                       73% Sim  / 27% Não 

Higiene                           50% Sim /  50% Não 

Instalações sanitárias      42%Sim   / 58%Não 

 

Imagem da Empresa 

“Considera a empresa um bom lugar para trabalhar?” 

92% Sim  

8% Não tenho opinião 

 

“Você indicaria um amigo para trabalhar na sua empresa?” 

96% Sim  

4% Não 

 

“Os gestores da empresa dão bons exemplos aos seus funcionários?” 

61% Sempre 

 34% Quase sempre 

5% Raramente 

 

Trabalho em Equipe 

Os resultados obtidos sobre esse fator muito importante, ficaram bem divididos, 

o que se entende ser pela divisão de equipes por projetos, cada equipe costuma trabalhar 

de uma maneira diferente, e somente uma pesquisa mais aprofundada sobre esse tema 

dentro das equipes poderá mostrar a empresa os pontos fortes e fracos de cada uma, 

como alinhá-las. As porcentagens foram as seguintes: 

“Os assuntos importantes são debatidos em equipe?” 

34%Sempre 

26%Quase sempre 

30% Raramente 
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10% Não tenho opinião 

 

“A empresa estimula o trabalho em equipe?” 

57% Sempre 

19%Quase sempre 

15% Raramente 

7%Não tenho opinião 

 

Fatores Motivacionais 

As principais razões pelas quais os entrevistados trabalham na empresa foram 

colocadas em ordem decrescente, ou seja do mais votado para o menos votado a seguir: 

1º  Salário 

2º O Trabalho que realizo 

3º As chances de progresso profissional 

4º Relacionamento com a chefia 

5º Benefícios oferecidos pela empresa 

6º Estabilidade no emprego 

7º A falta de opção de outro emprego 

8º Autonomia no Trabalho 

9º Reconhecimento 

10º Prestígio da empresa 

11º Ambiente de Trabalho 

 

Fatores Desmotivadores 

Entre os fatores que geram mais insatisfação no trabalho, os votos colocados em 

ordem decrescente, ou seja, do mais votado para o menos votado, ficam da seguinte 

maneira: 

1º Instalações inadequadas (banheiros, vestiários etc.) 

2º Salário 

3º Falta de reconhecimento 

4º Falta de segurança no emprego 

5º Falta de autonomia 

6º Ambiente de trabalho ruim 
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7º Sobrecarga de trabalho 

8º Impossibilidade de crescimento profissional 

9º Falta de treinamento 

10º Falta de treinamento 

 

O último item era aberto a comentários, sobre sugestões que os entrevistados 

dariam para tornar a empresa um lugar melhor para se trabalhar. As opiniões estão 

expostas a seguir: 

Convenio médico familiar; 

Maior confiança e estímulo a autonomia; 

Incentivo ao trabalho em equipe; 

Reuniões periódicas para Feedback, tanto da empresa quando do profissional; 

Maior cuidados com a segurança no trabalho; 

Investimento em treinamentos, cursos, crescimento profissional; 

Investimento em equipamentos; 

Investimento em sistemas de organização que facilitem o trabalho do setor 

administrativo; 

Maiores benefícios; 

Melhoria de salários; 

Participação nos lucros; 

Abono salarial. 

 

O resultado dessa pesquisa experimental, foi compilada e apresentada em 

seguida aos gerentes da empresa, para analise dos resultados. 

Essa pesquisa serviu à empresa como um experimento, uma prévia do que seria 

uma parte de um planejamento bem  mais elaborado, atendendo as necessidades da 

mesma, afim de alinhar gerência, equipes e estratégias. 

Os resultados desse breve pesquisa causaram surpresa entre os gestores da 

empresa, afinal os resultados encontrados, foram em sua maioria positivos. Os fatores 

negativos que mais se destacaram, são importantes, e não tão complexos de se resolver, 

bem por isso despertaram a atenção da gerência sobre os métodos de gerenciamento que 

vêm sido utilizados na empresa atualmente. Observou-se que a maioria das pessoas das 

equipes de trabalho percebem as vantagens da implantação de uma políticas de recursos 
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humanos recrutamento e seleção, treinamento e promoção por parte da gerência, e que a 

empresa não vinha investindo na formação de equipes diversificadas de trabalho. Talvez 

por essa razão muitas das contratações não eram satisfatórias à empresa, por conta de 

mão-de-obra não especializada, acarretando assim na necessidade de demissões 

constantes e alta rotatividade de funcionários. 

A partir dessas percepções se confirmou  então a decisão de se desenvolver um 

programa de gestão de pessoas e competências, com estratégias e indicadores próprios. 

O ponto principal para a definição do programa foi relacioná-lo às estratégias de 

negócios e ao desenvolvimento de competências, ou seja, para evitar a rotatividade a 

empresa almeja ter uma política de valorização da equipe visando atrair, reter e 

desenvolver os melhores talentos. 

 

A Proposta:  

O caso discutido nos fornece elementos importantes para pensarmos as relações 

entre a teoria e a prática na gestão de pessoas. É comum o que é discutido e pregado 

dentro da empresa, não acontecer realmente no dia-a-dia de trabalho, ou ser 

implementado de forma equivocada, sem realmente analisar quais são as verdadeiras 

necessidades de cada pessoa da equipe.  

A pesquisa mostra alguns efeitos do paradoxo discurso x prática gerencial, o que 

propiciou a implantação de uma proposta de modelo político de gestão de pessoas, com 

ênfase no investimento em competências e carreiras, entendendo que assim que as 

mudanças vão permitindo a construção de novas competências e novos 

relacionamentos, vai se mostrando a consolidação de um novo sistema organizacional, 

mais propício à aprendizagem, levando a empresa ao alcance do sucesso. 

Dentro dessa percepção, é preciso aceitar que é fundamental adotar aspectos que 

os gerentes experimentam para formar suas equipes, motivá-las, investir, retê-las e 

possibilitar que realizem seus sonhos de crescimento intelectual e profissional, numa 

visão prática, com base em experiências e fatos reais, sem teorias ou filosofias. 

A proposta deste estudo, com a intenção de promover o alinharmos discurso x 

prática dentro das empresas, está em realmente adotar um plano de implementação de 

gestão por competência, porém com a ajuda de um profissional qualificado para o 

cargo, que será o mediador entre as necessidades da empresa e as dos colaboradores, 

onde o planejamento saia do papel e não se perca no dia- a- dia atribulado de trabalho. 
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Este profissional, gestor de pessoas aparece, seja como um cargo novo a um membro da 

empresa, através de treinamentos e capacitações oferecidos pela mesma,ou com a 

contratação de consultoria, onde através da troca de experiências, da procura por 

soluções,  busca-se pela construção de um conhecimento aplicável e sustentável, com a 

participação efetiva dos profissionais. 

Será papel desse novo líder formular e coordenar a execução de um plano de 

capacitação anual voltado para o desenvolvimento do funcionário, compatível com as 

necessidades da empresa e com os recursos disponíveis; desenvolver ações no sentido 

da formação de gerentes com postura participativa, capacitando-os para o exercício do 

papel de orientador e estimulador do desenvolvimento e desempenho dos 

colaboradores; possuir instrumentos de avaliação da satisfação dos funcionários e 

indicadores organizacionais, bem como ações para identificação, análise e solução de 

problemas e melhoria dos serviços. 

Percebe-se em diagnósticos e trabalhos de consultoria desenvolvidos 

recentemente em empresas, em relatos e notícias sobre o assunto, que é possível 

observar mudanças significativas nas práticas de gestão de pessoas, onde o conceito de 

competências tem sido incorporado. Comprova-se que quando implementadas nas 

empresas, as consultorias auxiliam a redução entre as diferenças entre o que são e o que 

almejam ou necessitam ser, ou quando uma situação pode ser melhorada e deve ser 

finalizada quando ocorrer uma mudança nessa situação, ou melhoria. 

Outro ponto importante, não só para a empresa em estudo de caso, mas 

recorrente em muitas empresas, é a alta rotatividade de funcionários, que muitas vezes 

pode estar associada não só a falta de motivação no trabalho, mas com o mal 

planejamento na hora da contratação. Dentro dessa nova proposta, nos processos de 

recrutamento e seleção, novos instrumentos, novas técnicas podem e estão sendo 

empregadas, com a intenção de identificar pessoas com potencial crescimento, 

flexibilidade para enfrentar as necessidades, peculiaridades e as novas demandas das 

empresas, como um pensamento estratégico. Dessa maneira o novo membro escolhido 

já entra alinhado a expectativa da empresa, e ciente do que o aguarda, investindo assim 

na ideia de  retenção de talentos para o futuro. 

 

A seguir podemos listar alguns exemplos de processos que essa nova proposta 

pode trazer a empresa: 
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 Avaliação de Desempenho; 

 Feedback e Avaliação de Competências; 

 Programa de Gestão por Competências; 

 Mapeamento de Competências; 

 Plano de Cargos e Salários; 

 Plano de Remuneração Variável; 

 Programa de Retenção de Talentos; 

 Pesquisa de Clima Organizacional; 

 Desenvolvimento do código de conduta e ética profissional; 

 Elaboração da Matriz de Treinamento e Desenvolvimento; 

 Avaliação Psicológica / Aplicação Testes. 

Entre as metodologias: 

 Jogos e Vivências Grupais 

 Motivacionais & PNL  

 Treinamentos Estruturados Personalizáveis 

 Treinamentos a distância 

Alguns temas para discussão: 

 Gestão Conflitos 

 Gestão por Competências 

 Relacionamento Interpessoal 

 Equipes de Alta Performance 

 Liderança e Relacionamento interpessoal 

 Técnicas de Feedback 

 Qualidade no atendimento ao cliente 

 Gestão do Tempo 

 Líder Coaching 

 Técnicas de Vendas 

 

Referente a esses processos específicos, financeiramente é mais viável a 

terceirização destes serviços tendo em vista que, alguns processos tem validade de 

alguns meses, não havendo assim a necessidade de se ter um profissional fixo, em casos 

de empresas menores, que optam pela consultoria. Porém entende-se que a gestão de 
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pessoas  não se resume a alguns processos, mas sim a um planejamento, execução e 

manutenção constantes, com base nos acontecimentos diários das empresas.  
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Na medida em que mudanças graduais permitem a construção de novas 

competências e novos relacionamentos, consolida-se um novo sistema organizacional, 

mais propício à aprendizagem, levando a organização ao alcance do sucesso. 

Neste trabalho, foram apresentados dados teóricos sobre métodos de 

Gerenciamento de Pessoas, com o incentivo a planos de carreira e estímulo das 

competências das pessoas integrantes das equipes de projetos, além de alguns aspectos 

que os executivos experimentam para compor suas equipes, motivá-las, mantê-las e 

possibilitar que realizem seus sonhos de crescimento. 

A empresa relatada no estudo de caso apresentado, possibilitou um projeto de 

pesquisa, no qual os diagnósticos deveriam subsidiar a definição de objetivos e ações. 

Essa nova visão a ser implantada na empresa, pretende ser prática, baseada em 

experiências vividas e fatos reais e a forma utilizada para comunicar o programa são 

encontros em que as pessoas discutem o tema e se sensibilizam para as barreiras 

invisíveis existentes na organização. 

A escolha de líder informal para a condução das mudanças será fundamental 

para ressaltar a abertura da organização em ouvir os indivíduos e dar espaço à sua 

participação no projeto. Para esse cargo, o gerente deverá escolher um indivíduo que se 

destaca como o porta-voz da parcela insatisfeita de funcionários, descontentes com os 

métodos de gerenciamento atuais. Além disso, o projeto será apresentado com uma 

maneira de se transformar a natureza do trabalho na equipe, de mais burocrático e 

centrado na continuidade de processos para um trabalho mais consultivo, de resolução 

de problemas por meio da informação disponibilizada pelos sistemas a serem 

implantados, o que se pretende que ajude e motive a aceitação a ideia. 

Como o ritmo é sempre apressado, o quadro que se repete referente a 

rotatividade de pessoas que não se enquadram nas equipes é dado a falta de tempo dada 

ao Gerente para conhecer e compreender o perfil dos membros de sua equipe. Como 

responsável por desenvolver o seu time, seria razoável que fizesse parte de seu escopo 

de trabalho conhecer, pelo menos o mínimo, de sua equipe em termos de habilidades 

pessoais, conhecimentos técnicos, formação acadêmica, tempo de casa e mesmo 

expectativas profissionais e pessoais. Em razão desse desafio de encontrar profissionais 

qualificados e alinhados com os valores da empresa, será desenvolvido um sistema de 
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gestão de pessoas diferenciado, cujo objetivo, entre outras coisas, será atuar na retenção 

dos talentos que já existem dentro de casa. 

Infelizmente não existem programas significativos de incentivos fiscais às 

companhias que investem em capacitação de mão de obra, o que seria um grande 

estímulo para ampliação de parcerias e projetos na área. Sem dúvida esse pode ser um 

passo importante do poder público no estímulo ao desenvolvimento de novas parcerias e 

projetos com foco em educação. Compensações fiscais para projetos educacionais e, 

eventualmente, leis de incentivo como as que já existem para cultura e esporte deveriam 

ser alternativas a serem avaliadas. 

Vale lembrar também que durante toda trajetória profissional, nem tudo vai 

acontecer conforme o previsto ou planejado. A empresa, gerentes e equipes precisam 

aprender com os problemas e continuar crescendo na carreira. Porém, o discurso tem 

que ser unido com a prática, ou seja, a gestão de pessoas tem que efetivamente 

acontecer na prática, assim todo investimento da organização será revertido em 

resultados satisfatórios. 

A ideia é dar liberdade às pessoas, e surpreender-se com os resultados: não 

instalar processos rígidos demais, nem barreiras que limitem a capacidade de inovação 

das pessoas. Promover um ambiente com mais liberdade, e surpreenda-se com a 

capacidade dos seus funcionários em criar as soluções, para os problemas do dia-a-dia. 
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7. APÊNDICES 

 

É apresentado a seguir o modelo utilizado para a pesquisa feita com Pessoas que 

compões as equipes em suas respectivas organizações e a pesquisa feita com Gerentes 

de Projeto de 20 organizações.  

 

Modelo A - Pesquisa com Pessoas da Equipe: 

 

Como gerenciar projetos do dia-a-dia de trabalho e conquistar resultados através das 

pessoas que formam a equipe? Independentemente da natureza dos projetos, a influência 

dos fatores humanos pode determinar o sucesso ou o fracasso dos mesmos. 

Essa pesquisa tem a intenção de levantar dados sobre a real aplicação, pelas empresas e 

gerentes de projetos, de métodos de valorização e investimento em capacitação de suas 

equipes. 

 

Identificação 

Faixa Etária: 

 Menos de 20 anos de idade 

 Entre 20 e 30 anos  

 Entre 31 a 40 anos 

 Mais de 41 anos 

Profissão: 

 

Setor em que trabalha: 

 

Sua Percepção sobre o Ambiente de Trabalho 

Existe em sua empresa algum tipo de programa de estímulo ou motivação a equipe 

de trabalho? 

Ex.: bonificações, premiações, confraternizações, planos de carreira... 

 Sim 

 Não 
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Se sim, quais? 

 

Em sua empresa é aplicado o estímulo à Auto-Gerência pelas pessoas da equipe? 

Empresas adeptas são mais receptivas as opiniões e tomadas de decisões por parte da 

equipe de trabalho. 

 Sim 

 Não 

O acesso a comunicação com a gerência é fácil e receptiva? 

 Sim 

 Não 

Existe algum trabalho de "Feedback" periódico ou não, a fim de alinhar as 

expectativas tanto da empresa quanto da equipe? 

 Sim 

 Não 

Se sim, como é feito? 

 

A empresa que trabalha investe na capacitação profissional das pessoas da equipe? 

Ex.: cursos, congressos, workshops... 

 Sim 

 Não 

Em sua empresa as pessoas da equipe tem perspectivas de formar carreiras? 

 Sim 

 Não 

O que te faz continuar fazendo parte da equipe em que está inserido hoje? 

 Satisfação Pessoal 

 Necessidade Financeira 

 Salário Satisfatório 

 Perspectiva de Crescimento Profissional 
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 Other:  

 

 

 

Modelo B -Pesquisa com Gerentes: 

 

Como gerenciar projetos do dia-a-dia de trabalho e conquistar resultados através das 

pessoas que formam a equipe? Independentemente da natureza dos projetos, a influência 

dos fatores humanos pode determinar o sucesso ou o fracasso dos mesmos. 

Essa pesquisa tem a intenção de levantar dados sobre a real aplicação, pelas empresas e 

gerentes de projetos, de métodos de valorização e investimento em capacitação de suas 

equipes, e dos reais resultados obtidos. 

Parte superior do formulário 

Identificação 

Faixa Etária: 

 Menos de 20 anos de idade 

 Entre 20 e 30 anos 

 Entre 31 e 40 anos 

 Mais de 40 anos de idade 

Setor Profissional: 

 

Experiência Profissional: 

 Menos de 10 anos 

 Entre 10 a 20 anos 

 Mais de 20 anos 

Número de Pessoas Gerenciadas por Você 

 Menos de 5 pessoas 

 Entre 5 e 10 pessoas 

 Entre 11 e 30 pessoas 
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 Mais de 31 pessoas 

Quais critérios acredita serem mais relevantes na seleção das pessoas em sua 

equipe de trabalho? 

 
Imprescindível Importante Relevante Irrelevante 

Capacitação 

Técnica     

Experiência 

Profissional     

Proatividade     

Facilidade de 

Comunicação 

e Desenvoltura 

    

Ambição 

Profissional     

Bom 

relacionamento 

interpessoal 

    

Costuma estimular a auto gerência nas pessoas de sua equipe? 

 Sim 

 Não 

Se Não, por quais motivos? 

 

Utiliza algum método de motivação com sua equipe de trabalho? 

 Sim 

 Não 

Se sim, Quais? 

 

Acredita que utilizar o "Feedback" afim de alinhar as expectativas, tanto da 

gerência, quanto da equipe, funciona na prática? 

 Sim 
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 Não 

Você se considera um gerente receptivo e de fácil acesso a comunicação por sua 

equipe? 

 Sim 

 Não 

Em relação as pessoas de sua equipe de trabalho, acredita que o mais interessante 

hoje é investir em: 

 Capacitação profissional e Estímulo de formação de Carreiras das Pessoas  

 Equipes Rotativas e Terceirizações de Serviços 

Na sua opinião, Investir na Capacitação Profissional das pessoas de sua equipe, 

representa: 

 Retorno rápido e garantido do investimento, através da motivação gerada 

 Retorno do investimento a longo prazo 

 Investimento arriscado, pela rotatividade das pessoas 

 Responsabilidade do profissional, não da empresa 

Parte inferior do formulário 
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QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO 

(Modelo da pesquisa feita dentro da empresa) 

 

FATORES EXTRA-TRABALHO 

NECESSIDADES BÁSICAS 

Minha maior preocupação é com: 

( )  Alimentação 

( ) Segurança 

( )  Saúde 

( ) Aceitação social 

(  ) Realização pessoal 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Assinale qual o seu grau de satisfação financeira em relação às questões abaixo, 

baseando-se em uma escala que varia de 1 a 10. 

Moradia 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

Carro/transporte 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

Padrão de vida 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

Situação financeira 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

Patrimônio 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

Alimentação 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

Educação 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 
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CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

O relacionamento com meu cônjuge é: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

O relacionamento com meus filhos é: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

Você dispõe atenção suficiente para sua família? 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

FATORES INTERNOS DA EMPRESA 

AUTONOMIA 

Você tem liberdade para fazer o seu trabalho da forma como considera melhor? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

A empresa exige um procedimento rígido para execução das atividades pertinentes as 

suas funções? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você que organiza sua rotina de trabalho para melhor aproveitamento de suas 

atividades? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você toma decisões pela empresa? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

RESPONSABILIDADE 

Até que ponto você cumpre as responsabilidades que são destinadas à sua função? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você considera que é sua responsabilidade contribuir para o sucesso da empresa? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 

Você desempenha seu trabalho buscando obter resultados melhores do que aqueles 

esperados pela empresa? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você se considera comprometido com suas atividades? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
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REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Você está satisfeito com o seu cargo? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

O seu trabalho lhe dá um sentimento de realização profissional? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

QUANTIDADE  E QUALIDADE DE TRABALHO 

Você se sente satisfeito em relação ao volume de trabalho que realiza? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

A qualidade do trabalho é considerada mais importante do que a sua quantidade? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você acha que o seu trabalho realizado atualmente poderia ser melhorado? 

Muito pouco            Mais ou menos               Muito 

( )1   ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

Seu trabalho é estressante? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

 

COMUNICAÇÃO 

Como a direção da empresa se comunica com seus funcionários? 

(  ) Adequadamente (  ) Razoavelmente (  ) Inadequadamente 

Os funcionários sentem-se seguros em dizer o que pensam ? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

A empresa é aberta a receber e reconhecer as críticas, opiniões e contribuições de seus 

funcionários? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

As orientações que você recebe sobre o seu trabalho são claras e objetivas? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

REMUNERAÇÃO 

Você está satisfeito com o seu salário atual? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você considera a sua remuneração adequada ao trabalho que você faz? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 
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Você acha que a empresa remunera adequadamente os funcionários? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

CARREIRA 

Você acredita na oportunidade de crescimento em sua carreira? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você se sente apto para assumir maiores ou mais responsabilidades? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você gostaria de trabalhar em outro departamento da empresa? 

(  ) Sim (  ) Não 

A empresa oferece oportunidades para o seu desenvolvimento e crescimento 

profissional? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

RELACIONAMENTOS COM A CHEFIA 

Você se sente respeitado pelo seu chefe/gestor/gerente? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você respeita seu chefe/gestor/gerente? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você considera seu chefe/gestor/gerente um bom profissional? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

O seu chefe/gestor/gerente é receptivo às sugestões de mudança? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Existe um relacionamento de cooperação entre os departamentos da empresa? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 

Como você considera o relacionamento entre os funcionários da empresa? 

(  ) Adequado (  ) Razoável (  ) Inadequado 
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Você se sente valorizado pela empresa? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você considera que o seu potencial de realização profissional tem sido adequadamente 

aproveitado? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

A empresa reconhece os bons funcionários? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

TREINAMENTO/DESENVOLVIMENTO 

Você recebeu o devido treinamento para a execução de seu cargo? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

A empresa investe em treinamentos necessários para o desenvolvimento profissional e 

pessoal de seus funcionários? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

O treinamento que você recebe o capacita a fazer bem o seu trabalho? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

A empresa investe em treinamento/desenvolvimento para que você tenha 

umaprendizado contínuo? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

ESTABILIDADE NO EMPREGO 

Você se sente seguro em relação à estabilidade de seu emprego? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Os funcionários da empresa sentem-se seguros quanto à estabilidade no emprego ? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

 

CONDIÇÕES FÍSICAS DE TRABALHO 

As condições ambientais do seu local de trabalho são satisfatórias? 

Temperatura           (  ) Sim (  ) Não 

Espaço              (  ) Sim (  ) Não 

Mobiliário      (  ) Sim (  ) Não 
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Higiene              (  ) Sim (  ) Não 

Instalações sanitárias     (  ) Sim (  ) Não 

 

IMAGEM DA EMPRESA 

Considera a empresa um bom lugar para trabalhar? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 

Você indicaria um amigo para trabalhar na sua empresa? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 

Você considera a empresa ética com seus funcionários/clientes/ parceiros? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Os gestores da empresa dão bons exemplos aos seus funcionários? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

TRABALHO EM EQUIPE 

Os assuntos importantes são debatidos em equipe? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

A empresa estimula o trabalho em equipe? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

FATORES MOTIVACIONAIS/FATORES DESMOTIVADORES 

Indique três principais fatores que geram mais insatisfação no seu trabalho. 

Coloque número 1 no fator que gera mais insatisfação, número 2 no segundo maior 

fator de insatisfação e o número 3 para o terceiro maior fator de insatisfação. 

(   ) Falta de reconhecimento 

(   ) Falta de segurança no emprego 

(   ) Impossibilidade de crescimento profissional 

(   ) Falta de autonomia 

(   ) Ambiente de trabalho ruim 

(   ) O trabalho que realizo 

(   ) Relacionamento com a chefia 

(   ) Falta de treinamento 

(   ) Sobrecarga de trabalho 

(   ) Instalações inadequadas (banheiros, vestiários etc.) 
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(   ) Salário 

(   ) Outros:______________________________________ 

 

Indique as duas principais razões pelas quais você trabalha na empresa. 

Coloque número 1 na principal e número 2 na segunda mais importante. 

(   ) Salário 

(   ) Benefícios oferecidos pela empresa 

(   ) Estabilidade no emprego 

(   ) Relacionamento com a chefia 

(   ) O trabalho que realizo 

(   ) A falta de opção de outro emprego 

(   ) Ambiente de trabalho 

(   )  Prestígio da empresa 

(   ) Autonomia no trabalho 

(   ) Possibilidade de treinamento 

(   ) Reconhecimento 

(   ) As chances de progresso profissional 

 

Que sugestões você daria para tornar a empresa um lugar melhor para se trabalhar? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


