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DESAFIOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO HUMANO:  
O MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

 
RESUMO 

O objetivo central do artigo é conhecer os principais desafios na aplicação de um método 

de avaliação de desempenho humano para reconhecer competências comportamentais. 

Utilizou-se como marco teórico para a compreensão do conceito de competência o autor 

Zarifian (2001). A metodologia caracteriza-se por ser de natureza qualitativa, privilegiando 

a investigação socioconstrucionista, preocupada com a explicação dos processos através 

das quais os indivíduos interpretam ou contextualizam, não apenas o mundo em que 

vivem, mas a si mesmos. Utilizou-se na investigação empírica a entrevista 

semiestruturada. Observa-se que paira muitas contradições e incertezas quanto ao 

método ideal de avaliação de desempenho na lógica de competências, o que nos suscita 

alguns desafios de ordem comportamental que devem ser vividos pelos gestores de 

pessoas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema deste artigo pretende analisar a adequação da utilização do 

processo de avaliação de desempenho humano por competências, a partir da concepção 

de profissionais que coordenam equipes de trabalho. Assim como, refletir como se é 

capaz de revelar as competências comportamentais e seus desafios. 

Também será preciso descrever as etapas de planejamento para a aplicação 

de um método que apresenta como centro das avaliações, as pessoas. Quais os cuidados 

indispensáveis para que a proposta seja compreendida e aceita por todos em uma 

empresa. 

Procura-se cultivar uma maior crítica sobre a avaliação de desempenho por 

competências, pois acredita-se que ainda predomina métodos avaliativos que não 

colocam como centro da avaliação os comportamentos. E ainda, se observa a passiva 

concordância de profissionais em propagar a utilização de metodologias que se 

fundamentam na lógica da concepção de competências, mas na prática nota-se a 

fragilidade e inconsistência em seus fundamentos.  

A metodologia, seguindo a abordagem construcionista, destaca as práticas 

discursivas. A investigação construcionista preocupa-se, sobretudo com a explicação dos 

processos por meio dos quais os indivíduos explicam, detalham ou contextualizam não só 

o mundo, mas a eles mesmos.  

Na pesquisa empírica efetivada, bem como na análise minuciosa e na 

interpretação dos dados, obtidos através dos conteúdos das entrevistas semiestruturadas, 

foram reunidos elementos que viabilizaram o desenvolvimento de categorias teóricas. 

Através da construção dessas categorias teóricas e do cruzamento de ambas, pôde-se 

investigar os desafios da avaliação de desempenho humano por competências, utilizando-

se como referencial teórico os princípios sobre a lógica de uma gestão por competências 

proposto por Zarifian (2001). 

Descreve-se que os desafios da aplicação de um método de avaliação 

humano na lógica da gestão por competências vincula-se a determinação das pessoas 

em querer ressignificar a concepção de avaliação e revelar determinação em querer 

acompanhar pontos de melhoria e traçar proposta de desenvolvimento profissional.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Avaliação de desempenho humano por competências : desafios emergentes 

Busca-se estabelecer uma reflexão sobre os objetivos e desafios da 

avaliação de desempenho humano por competências. Procura-se fazer uma articulação 

com as concepções de Zarifian (2001) sobre a lógica dos princípios que norteiam a 

gestão por competências e as condições básicas para o planejamento de um método de 

avaliação de desempenho, que contemple a autoavaliação e processos de aprendizagem 

no trabalho em equipe. 

 

2.1.1. A concepção de avaliação de desempenho human o por competências 

Falar de avaliação de desempenho por competências é compreender que 

trata-se de um método de acompanhamento da atitude das pessoas na realização de 

atividades. E cria-se a cultura de aprendizagem em equipe – aprende-se com o outro.  

A aprendizagem e a avaliação deve ser um processo contínuo e deve ocorrer em tempo real.  

Segundo Zarifian (2001, p. 72): 

A competência é um entendimento prático de situações, apoiando-se em 
conhecimentos adquiridos, bem como os transformando na medida em que 
aumenta a diversidade das situações. Centrou sua concepção de competência na 
reação do profissional em face das situações complexas e desafiadoras do trabalho.  

 
Zarifian (2001) apresenta uma concepção de competência que pode ser 

vista como revolucionária por deixar de modo bastante evidente que não basta um 

profissional ter boas intenções. É necessário que o desempenho de um profissional seja 

expresso em ações reais, no momento adequado e enfatiza a importância de se observar 

como foi feita a atividade. Portanto, para que uma pessoa seja vista como competente ela 

deve encontrar-se totalmente comprometida em realizar e demonstrar de forma objetiva 

os resultados do seu trabalho.  

Haja vista que, Zarifian (2001) é enfático em nos falar que competência é a 

tomada de iniciativa e responsabilidade por parte do trabalhador (indivíduo) frente à 

situação produtiva, ou seja, diante das situações profissionais as quais ele se confronta. 

Diante disso, surge um imperativo nas organizações de trabalho: quem são 

os colaboradores que desejamos ter, que queremos compartilhar os desafios a cumprir. 

Torna-se urgente a avaliação dos colaboradores que estão dispostos a se comprometer 

em demonstrar o que sabem, o que não sabem a receptividade a abertura a novas 

aprendizagens. 
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Para Dutra (2001, p. 46): 

A competência de uma pessoa pode ser compreendida como sua capacidade de 
entrega. Uma pessoa é competente quando, graças às suas capacidades, entrega 
e agrega valor ao negócio ou à empresa em que atua, a ele próprio e ao meio em 
que vive. Uma pessoa se desenvolve quando amplia a sua capacidade de 
entrega. Competência é a capacidade de uma pessoa gerar resultados dentro dos 
objetivos organizacionais.  

 

No entanto, Silva (2005) nos alerta que se torna necessário a empresa ter 

como decisão estratégica conhecer a si mesma e traçar os seus objetivos.  A partir daí, a 

empresa poderá ter uma ideia clara de quais competências precisa identificar e 

desenvolver em seus colaboradores. 

Acredita-se que, conscientizar a empresa para o estabelecimento de sua 

matriz de competências comportamentais de seus colaboradores trata-se de um grande 

desafio, pois surge resistências devido não se ter o hábito cultural de se acompanhar a 

partir de indicadores pré-estabelecidos o que se espera das pessoas. Como nos fala 

Dutra (2001, p.28): 

Embora tenhamos sido educados para olhar as pessoas pelo que fazem (e é 
dessa forma que os sistemas tradicionais as encaram), intuitivamente valorizamos 
as pessoas por seus atos e realizações, não pela descrição formal de suas 
funções ou atividades [...]. Se tenho dois funcionários em minha equipe que 
desempenha as mesmas funções, que são remunerados e avaliados por 
parâmetros idênticos, mas um deles, quando lhe é pedido que resolva um 
problema, traz a solução com muita eficiência e eficácia, devo admitir que, para 
minha equipe, este último é mais valioso. 

 

A concepção acima exposta, Dutra (2001) fala sobre a importância de se 

diferenciar as pessoas nas empresas ser muito importante, pois começa a suscitar a 

noção de que as pessoas são potencialmente capazes, mas nem sempre são 

competentes em suas ações práticas, e quando isso acontece, cria-se um contexto em 

que as pessoas podem ficar sem referencial de como devem se comportar, e deixa-se de 

realçar as competências existentes.  

Segundo Hammel e Prahalad (1990 apud SILVA, 2005, p. 151): 

Competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que 
impactam nos resultados organizacionais. Tem valor percebido pelos clientes, 
diferencia dos concorrentes (difíceis de imitar) e aumenta a capacidade de expansão.  

 

É fácil compreender que as competências vinculam-se à pessoa e não ao 

cargo, pois as exigências impostas de trabalho surgem e quem deve interpretar e de 

modo criativo solucioná-las são as pessoas, que devem compreender as demandas do 

contexto e saber traçar caminhos para satisfazer as necessidades existentes. 
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Zarifian (2001, p. 122) ainda afirma que para a organização obter êxito 

nesse processo, ela deve concomitantemente: 

[...] – dar garantias, no que puder. Se não pode garantir o nível de emprego, pode 
afiançar a política que segue para assegurar sua sobrevivência e garantir meios 
referentes à ajuda a ser dada a cada indivíduo para seus projetos ou perspectivas 
profissionais (em especial por meio de modalidades de acesso à formação e às 
atividades profissionais); - apoiar cada indivíduo no aproveitamento de suas 
capacidades de aprendizagem para aumentar a confiança que ele pode ter em si 
mesmo.  

 
Dessa forma, o pesquisador francês, Zarifian, nos convida a ter cuidado no 

estabelecimento de uma política que contemple a gestão por competências, 

essencialmente, se tiver o compromisso de identificar competências comportamentais e, 

para isto, deve-se criar condições favoráveis a seu desenvolvimento e validação. 

 

2.1.2 Avaliação e gestão de desempenho por competên cias 

A avaliação de desempenho é entendida como um meio para conhecer, 

acompanhar e medir os resultados obtidos pelas pessoas nas relações de trabalho. No 

entanto, quando se busca relacionar a gestão de desempenho por competência não se 

pode restringir-se aos questionamentos iniciais tais como: Por que avaliar o desempenho? 

Que desempenho deve ser avaliado? Como avaliar o desempenho? Quem deve fazer a 

avaliação do desempenho? Quando avaliar o desempenho? Como comunicar a avaliação 

do desempenho? Mas, sobretudo visa criar contextos para ter colaboradores com 

autonomia, iniciativa, proatividade, capazes de solucionar problemas, realizar 

autoavaliação e conduzir sua autoformação e aperfeiçoamento. 

Nessa linha, Gramigna (2007) destaca como principais vantagens da adoção 

desse modelo:  

– A possibilidade de 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 co-responsabilidade pelo seu auto-

desenvolvimento, tornando o processo ganha-ganha. Tanto a organização quanto os 

colaboradores têm suas expectativas atendidas.  
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Mesmo se conhecendo as vantagens de implantação de um método de 

avaliação de desempenho, principalmente, na lógica por competências nota-se que as 

empresas tendem a apresentar modelos que fogem aos princípios da gestão por 

competências, quando adotam a definição clássica de avaliação de desempenho devem 

visar medir a performance no trabalho atual, em determinado período, a contar desde a 

última avaliação, sem grandes preocupações com o método, o grau de envolvimento e 

participação dos sujeitos, atores principais da avaliação que são os próprios colaboradores. 

Segundo Lara e Silva (2004, p.4): 

A avaliação de desempenho foi originalmente estruturada para mensurar o 
desempenho e o potencial do funcionário, tratando-se de uma avaliação 
sistemática, feita pelos supervisores ou outros hierarquicamente superiores 
familiarizados com as rotinas e demandas do trabalho. Ela é tradicionalmente 
definida como o processo que busca mensurar objetivamente o desempenho e 
fornecer aos colaboradores informações sobre a própria atuação, de forma que 
possam aperfeiçoá-la sem diminuir sua independência e motivação para a 
realização do trabalho. O desempenho reflete-se no sucesso da própria 
organização e talvez por isso é característica mais obvia a ser medida.  

 

Para que possamos nos distanciar de vertentes tradicionais de avaliação de 

desempenho a empresa responsável pela idealização do método deve ter o compromisso 

de ter novas perspectivas de implantação. 

 

2.1.2.1 Etapas para implantação de um método de ava liação de desempenho humano 

Um método de avaliação de desempenho humano por competências que 

apresenta como princípio acompanhar aspectos comportamentais deve procurar 

formalizar os procedimentos de implantação.  

Inicialmente se escolhe pessoas que devem participar das discussões 

preliminares. Para tanto, as pessoas envolvidas devem compreender que a competência 

não é um conhecimento que se tem, que se adquiriu ao longo do tempo, nem é resultado 

de treinamento. Diz respeito à mobilização de conhecimentos e experiências para atender 

as demandas e exigências de uma determinada situação. 

Segundo Fleury, A. e Fleury, M.T.L. (2004, p. 55): 

O conceito de competência procura ir além do conceito de qualificação, 
usualmente definida pelos requisitos associados à posição ou cargo ou pelos 
saberes, ou estoque de conhecimentos da pessoa, os quais podem ser 
classificados e certificados pelo sistema educacional, [...]. Refere-se à capacidade 
de a pessoa assumir iniciativas, ir além das atividades prescritas, ser capaz de 
compreender e dominar novas situações no trabalho, ser responsável e 
reconhecida por isso.  
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Diante do exposto, Fleury e Fleury, (2004) entendem que o conceito de 

competência vincula-se a atitude de realização e compromisso com o que se pretende 

fazer. O que nos remete a compreensão de Zarifian (2001) anteriormente citado sobre a 

gestão por competências. 

Escolher pessoas que se identificam com a lógica da gestão por 

competências traduz um momento especial, pois deve ser composto por pessoas que 

demonstrem abertura para conhecer os princípios norteadores de gestão por 

competências. 

Descreve-se a seguir outros momentos cruciais e desafiadores de implantação. 

O planejamento do treinamento da comissão de elaboração do método de 

avaliação de desempenho deve ser feito com a participação de todos, para que possam 

sugerir variadas alternativas de capacitação. Os participantes devem ter como princípio a 

diversidade, busca-se obter o máximo de informações sobre o tema em questão, pode-se 

citar os círculos de grupos de estudo, reuniões, palestras, visitas a empresas para troca 

de experiências. É um momento muito especial, todos devem cultivar como princípio 

norteador a troca de experiências, haja vista que devem experienciar a premissa básica 

de gestão por competências que aprende-se com o outro, as vivências em equipe são os 

principais momentos em que se aprende. É nos momentos de socialização, nas ações 

das pessoas que se observa o grau de envolvimento e entusiasmo com a atividade 

proposta. É um momento decisivo para perceber quem deve permanecer no grupo de 

planejamento. 

Corrobora com o princípio de planejamento participativo Gil (2009), quando 

nos fala que a gestão do desempenho pode ser compreendida como a síntese do esforço 

conjunto das pessoas envolvidas na realização de atividades que lhe são solicitadas pela 

empresa. Diante disso, pode-se dizer que a avaliação de desempenho é uma ferramenta 

que pode situar o grau de gestão participativa, em que os colaboradores começam a 

sentir-se integrantes do processo decisório. 

Para Brandão e Guimarães (1998, apud BRANDÃO; GUIMARÃES, 2004):  

O planejamento refere-se ao estabelecimento de metas e objetivos que devem ser 
alcançados, bem como os recursos necessários e indicadores sobre os quais será 
realizada a avaliação. Indicador de desempenho é uma variável ou parâmetro que 
reflete um estágio de desenvolvimento desejável, podendo ser utilizado para 
avaliação tanto quantitativa como qualitativa de organizações, de processos de 
trabalho, de equipes e indivíduos. 
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Após as pessoas se articularem de modo participativo para obter a aquisição 

de informações de diferenciados métodos de avaliação de desempenho humano é o 

momento de se definir os seus objetivos. Orienta-se que a alta administração deve está 

envolvida na descrição e definição dos objetivos. Deve apresentar objetivos que retratem 

os anseios dos colaboradores da empresa. E, logo após se faça a divulgação por canais 

de comunicação acessíveis e criativos em termos de diversificação e possibilidades de 

acesso de informações. 

Logo após, parte-se para um momento crucial, que é refletir sobre os 

critérios e quais os fatores avaliativos ou inventário comportamental que devem integrar o 

processo de avaliação de desempenho. Nota-se que, as empresas quando não trabalham 

na lógica de competências não deixam claro para os seus colaboradores a razão de ser 

de cada fator avaliativo. Como resultado as pessoas são avaliadas e avaliam pessoas 

sem aprofundamento, e cometem-se erros e injustiças por causa da ausência de um 

esclarecimento do que deve ser observado nas pessoas. 

Para Leme (2005, p. 45): 

[...] o objetivo do Inventário Comportamental para Mapeamento de Competências 

é montar uma lista de indicadores que sejam compreendidos plenamente por seus 

colaboradores, afinal eles são os talentos e são eles que possuem as 

competências. Assim sendo, precisam entender plenamente o que se espera 

deles.  

 

A importância na precisão do inventário comportamental retratado pelos 

fatores avaliativos é que pode mostrar as diferenças existentes entre as pessoas, para 

que se identifique a capacidade de realização e o grau de contribuição com a 

organização. Segundo Dutra et al. (2001. p 22): 

Agregação de valor é o quanto efetivamente a pessoa contribui para o patrimônio 

de conhecimentos da organização, permitindo com isso que ela mantenha suas 

vantagens competitivas. [...] A agregação de valor dos indivíduos é sua 

contribuição efetiva ao patrimônio de conhecimentos da organização, o que lhe 

permite manter sua vantagem competitiva ao longo do tempo.  

 

Parece tentador na ocasião de se determinar os fatores avaliativos colocar 

fatores técnicos, que buscam observar os conhecimentos das pessoas, e outros de 

natureza normativa, tais como pontualidade e assiduidade, em detrimento de fatores de 

natureza comportamental, que expressem atitudes provenientes de características de 

personalidade.  
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Sabe-se que uma pessoa que mostra ter dificuldade para planejar, é um 

forte indício de questões relativas a sua história de vida. Ou seja, não diz respeito 

necessariamente da falta de conhecimentos técnicos, ou de quais os tipos de 

planejamento existente na literatura acadêmica. 

A definição de fatores comportamentais são mais coerentes com a proposta 

de uma avaliação de desempenho por competências, devido basear-se no foco do perfil 

profissional – conhecimentos, habilidades e atitudes, efetivas demonstradas em “tempo 

real”. Além do que, privilegia metodologias ativas de trabalho centradas no sujeito que 

aprende com base em ações desencadeadas por desafios, problemas e projetos. 

Quando os fatores avaliativos apresentam o compromisso de retratar ações 

efetivas de criação de contextos no ambiente de trabalho que contemplem a formação de 

colaboradores parte-se para outro estágio de elaboração de projeto de implantação. 

Outro desafio é se descrever os critérios para fazer a avaliação das pessoas 

envolvidas. É o momento em que alguns questionamentos importantes devem ser feitos 

para a sobrevivência da metodologia. Quem são as pessoas envolvidas nos retornos da 

avaliação, que podem ser chamadas de células avaliativas. Cada pessoa deve receber 

retorno de sua avaliação de pessoas que mantém contato e se responsabilizaram em se 

aproximar no dia a dia de seus contextos de trabalho. Ou seja, não é adequado uma 

pessoa que não mantém relações próximas com o avaliado se autorizar fazer comentários 

sobre o seu desempenho. 

Outro aspecto sobre as pessoas que devem compor as células avaliativas é 

que não podem fazer análises, comentários de modo anônimo, é preciso que venham a 

fazer observações dando exemplos, a fim de contextualizar as suas falas, e se 

identifiquem para permitir ao avaliado que ele possa tirar dúvidas e buscar 

esclarecimentos, assim como tenha o interesse em aprender com as experiências.  

Na lógica da competência não pode ter obstáculos na comunicação quanto a 

resistência em ouvir o que os outros têm a dizer, inabilidade em dar e receber feedback, 

inaptidão em conviver produtivamente com as diferenças e a falta de compartilhamento de 

opiniões e sentimentos. Reside neste aspecto, talvez o momento mais desafiante dos 

métodos de avaliação de desempenho na lógica de competências, que contemplam 

aspectos comportamentais, pois vivemos uma cultura que por vezes temos receios de nos 

expor, nos mostrar como somos e reconhecer que podemos confiar e aprender com as 

pessoas. 
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A empresa e seus colaboradores devem ter o compromisso durante o 

processo de acompanhamento e avaliação das pessoas fazer com que queiram 

desenvolver suas competências. Segundo Zarifian (2001), deve-se buscar minimizar o 

medo do desemprego, as dúvidas quanto às suas próprias competências, o receio de 

fracassar em estágios de desenvolvimento. 

Inicialmente cada pessoa deve se autoavaliar, e posteriormente ter acesso 

antes de qualquer outra pessoa dos retornos de avaliação de suas células avaliativas que 

podem ser feitas virtualmente ou através de um programa próprio de avaliação de 

desempenho. Deve ter acesso as avaliações e fazer a sua análise e traçar planos de 

desenvolvimento. Logo após, a sua coordenação ficará a sua disposição para conversar 

sobre as avaliações. 

Segundo Vroom (1997), o primeiro estágio para a aplicação de uma 

avaliação baseia-se na reformulação do papel das pessoas no processo e avaliação. 

Deve-se realizar uma autoavaliação, aproximando não apenas seus pontos fracos, mas 

seus pontos fortes e suas oportunidades. Com isso, as pessoas não são mais objetos 

passivos, passando a ser ativos no processo de avaliação de seu desempenho.  

Surge durante o processo de avaliação de desempenho humano a 

importância de se ter o registro virtualmente das avaliações é que permite aos avaliados e 

a empresar ter um dossiê da performance profissional, plano de desenvolvimento ao 

longo do tempo na empresa. No entanto, é adequado se definir quem são as pessoas que 

podem ter acesso a síntese dos repertórios de avaliação. 

Segundo Brandão e Guimarães (2001, p.12), pode-se dizer que a gestão de 

desempenho: 

Vem-se revestindo de caráter estratégico para as organizações, sendo 

considerada fundamental na gestão estratégica de recursos humanos e, por 

conseguinte, no processo de atrair, desenvolver e manter o pessoal necessário à 

consecução dos objetivos organizacionais.  

 

Diante do exposto, Brandão e Guimarães (2001) nos dizem que a gestão de 

desempenho é um instrumento gerencial que pode integrar vários níveis organizacionais 

das empresas, bem como favorecer a melhoria na performance individual e das equipes 

de trabalho. 
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Considera-se que o sucesso de um método de avaliação de desempenho 

apresenta em seu contexto o compromisso com as questões éticas. Não se pode 

esquecer que o objeto de estudo é um ser humano e não deve expor a avaliação como 

uma pesquisa de objeto tangível. Trata-se da vida de uma pessoa que deve ser 

respeitada e lhe assegurada respeito e honestidade nas suas considerações. 

Diante do exposto, pode-se perceber que o processo de implantação de 

avaliação de desempenho na lógica de competências comportamentais, requer muita 

determinação por parte de seus idealizadores. A proposta de Zarifian (2001) quanto aos 

princípios que norteiam a concepção de competência se mostra adequada às exigências 

atuais das organizações. O autor nos remete ao entendimento de que é necessário 

observarmos as pessoas de modo diferente, não basta ter conhecimentos e habilidades, é 

necessária a manifestação de atitudes quando requeridas.  

Portanto, as pessoas inicialmente envolvidas com a proposta de implantação 

de um método de avaliação de desempenho humano deve buscar ações que visem 

envolver todos na organização. É necessário, principalmente, que o sentido do termo 

“avaliação” possa perder o sentido pejorativo, que por vezes paira nos olhares e gestos 

dos colaboradores. A punição não condiz com a concepção de competências, o que se 

busca é uma troca de experiências e a criação de contextos e possibilidades de 

desenvolvimento pessoal e organizacional. 

  

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

3.1. A pesquisa qualitativa: práticas discursivas  

Produto de uma época e de um espaço específico é um reflexo das 

convenções, das normas morais e das estruturas de legitimação vigentes. É no sentido de 

se fazer uma análise das regras sociais cristalizadas, que o construcionismo, enquanto 

perspectiva de transformação e/ou de superação de crenças que impeçam a 

desfamiliarização de construções conceituais vem contribuir para um trabalho de reflexão 

sobre a natureza do conhecimento, uma vez que se processa no contexto da ação social. 

Segundo Spink (1999, p. 26): 

A investigação socioconstrutivista preocupa-se, sobretudo com a explicação dos 
processos por meio dos quais as pessoas descrevem, explicam ou dão conta do 
mundo (incluindo a si mesmos) em que vivem. Essa forma de posicionar-se 
perante o conhecimento, a qual tem como pressuposto a concepção de mente 
como espelho da natureza; e, por outro, adotar a concepção de que o 
conhecimento não é uma coisa que as pessoas possuem em suas cabeças, e sim 
algo que se constroem juntos. 
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Na abordagem construcionista, as práticas discursivas constituem o foco 

central dos estudos. Desta forma, segundo Spink (1999, p. 45): 

Implicam assim ações, seleções, escolhas, linguagens, contextos, enfim, uma 
variedade de produções sociais das quais são expressão. Constituem, dessa 
forma, um caminho privilegiado para entender a produção de sentidos no 
cotidiano... Podemos definir as práticas discursivas como linguagem em ação, isto 
é, as maneiras a partir das quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam 
em relações sociais cotidianas.  

 

Os principais elementos das práticas discursivas são: os enunciados, as 

formas (discurso, linguagem oral) e os conteúdos, pois, estes são, em suma, linguagens 

em ação, portanto, com consequências. 

Para Spink (1999, p. 47): 

Esse processo, contudo, não se restringe às produções orais. Um texto escrito, 
por exemplo, constitui um ato de fala impresso, um elemento de comunicação 
verbal que provoca discussões ativas: pode ser elogiado, comentado, criticado, 
pode orientar trabalhos posteriores. Assim, nos dias atuais, o rádio, a televisão, os 
sites da internet etc., podem também ser considerados atos de fala.  

 

Todavia, sabe-se que qualquer que seja o “elemento” usado nas práticas 

discursivas, ele foi construído histórica e culturalmente e se sabe que trabalhar em busca 

da produção de sentidos é buscar o referencial histórico como fundamental para o 

entendimento dos conceitos e das categorias usadas. 

A categoria representa outra importante estratégia linguística usada para 

organizar, classificar e explicar o mundo. Fala-se por categorias; estabelece-se 

classificações por categorias. Portanto, elas são presentes nas mais diversas formas do 

conhecimento: filosofia, arte, religião, ciência. Elas podem ser estabelecidas tanto no 

trabalho de campo ou, antes dele, na fase exploratória da pesquisa ou a partir da coleta 

de dados. Sua definição e o momento de sua utilização dependem do tipo de 

classificação de dados que se pretende fazer. A respeito de categorias, Spink (1999, p. 

81) diz que:  

Tendo em vista que as descrições categoriais envolvem escolha e reorganização 
retórica, elas carregam a possibilidade de expor o posicionamento do emissor da 
fala, e de dar visibilidade às consequências interacionais daí decorrentes. As 
análises de conversa e de discurso têm mostrado que os participantes empregam 
descrições categoriais de maneira reflexiva e em conformidade com o contexto 
interacional. Nas conversas, as pessoas podem empregar categorias a partir dos 
usos habituais, pautadas pelo uso do sentido mais hegemônico e cristalizado; 
podem, entretanto, usá-las em novas combinações, gerando espaço para 
controvérsias. 
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Com relação à pesquisa científica, as versões variadas são, também, 

resultado do emprego de categorias e, tratando-se de um método qualitativo, reforça-se, 

aqui, a crescente responsabilidade do pesquisador durante todo o processo da pesquisa e 

não apenas na apresentação do resultado do trabalho, pois não se pode esquecer que 

tanto ele, quanto as demais pessoas nele envolvidas foram ativas no processo de 

produção de sentidos. Instrumentos como a entrevista, por exemplo, pode ser visto como 

um processo de interação dialógica. 

As práticas discursivas e sua análise, geralmente, são sistematizadas em 

mapas ou quadros que se constituem em instrumentos de visualização. Seu objetivo 

maior é oferecer subsídios ao processo de interpretação e facilitar a comunicação dos 

“passos dados” no decorrer da pesquisa. Constroem-se, inicialmente, pela definição de 

categorias gerais, de natureza temática, refletindo os objetos da pesquisa a ser 

desenvolvida. Nessa primeira etapa, constituem formas de visualização das dimensões 

teóricas. A partir de então, busca-se organizar o referencial teórico com o objetivo do 

diálogo e das falas dos entrevistados. 

 

3.2 Método de investigação e tratamento de dados 

A discussão do tema tão intrigante quanto polêmico e complexo, como 

envolvente, não foi possível sem um contato próximo com gestores de pessoas, 

profissionais com mais de cinco anos de experiência na condução de equipes de trabalho, 

a fonte por excelência de experiências e sentimentos vivenciados sobre o tema avaliação 

de desempenho humano por competências. Por isso, ouvir, colocar-me no lugar de 

escutar uma, duas ou diversas indagações talvez dê ao pesquisador a convicção de que a 

busca que se enceta no campo é como tentar penetrar num mistério. É buscar a 

apreensão de informações vivas, esclarecedoras, que estão ocultas e que guardam um 

potencial revelador, o qual exige do pesquisador habilidades tais que vão se fortalecendo 

gradativamente, à medida que os achados ensejam o fortalecimento de sua persuasão 

íntima e vão estreitando as possibilidades de recolhimento de dados. 

Considerando a importância da seleção dos métodos e técnicas que seriam 

utilizados na pesquisa científica, relacionando-os diretamente com o problema a ser 

estudado, ficou definido a observação direta, através de entrevista. Sobre esta, Ludke 

(apud LOBO, 2000, p. 107-108) afirma que: 



Andréa Maria de Senna Marques 

Pág. 14 – FFBusiness – Fortaleza – V.13, – Nº 15 – Jun. 2015 ISSN 1679-723X 

A grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer 

tipo de informante e sobre os mais variados tópicos [...]. Através de uma entrevista 

bem conduzida, podemos chegar a obter informações de assuntos de natureza 

estritamente pessoal ou íntima, investigar temas complexos e, sobretudo, a 

entrevista nos permite aprofundar questões levantadas, fazer correção e buscar 

esclarecimentos, fazendo com que esse tipo de entrevista seja um meio bastante 

eficaz na obtenção das informações desejadas. 

 

A escolha da entrevista deveu-se principalmente porque nela, em vez de 

afirmação dogmática de uma verdade, abrange a de várias verdades, pois é uma forma 

de enriquecer-se os dados sobre determinado assunto e contornar as limitações uma vez 

que há algumas versões da realidade pesquisada. Neste processo, o entrevistado tem 

uma significação muito forte, pois sua capacidade de associar às experiências e 

informações que tenha em sua memória expressam potencialidades reveladoras 

inexistentes em outras fontes de pesquisa. 

Em face da relevância da entrevista como processo de integração social 

entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de 

informações por parte do entrevistado, informações essas obtidas por meio da condução 

das indagações, deu-se preferência à entrevista semiestruturada, ou seja, guiada por um 

conjunto de partes referentes ao tema, mas aplicadas a partir de perguntas abertas. 

Na tentativa de agendar as entrevistas, surgiram as primeiras dificuldades da 

pesquisa. Não se conta com a disponibilidade de profissionais em participar de uma 

pesquisa abordando assunto tão controvertido e denso. Para este estudo a amostra 

definida foi pelo critério de acessibilidade, que distancia-se de procedimentos estatísticos, 

seleciona elementos pela facilidade de acesso a eles (GIL, 2007).  

Assim, foi que no contato informal com amigos e conhecidos, todos se 

mostravam entusiasmados pela temática e receptivos. Foi possível iniciar a pesquisa que 

envolveu dez profissionais com mais de cinco anos na condução de equipes de trabalho, 

todos com escolaridade de nível superior e com diferentes atividades profissionais.  

O requisito fundamental é que tivessem vivenciado a implantação de um método de 

avaliação de desempenho e tivessem conhecimento dos princípios norteadores da gestão 

por competências. 
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Inicialmente, procedeu-se o pré-teste, pequena amostra aleatória a fim de 

que se evidenciassem possíveis erros, de forma a permitir a reformulação da falha no 

instrumento fundamental da pesquisa. Por isso, antecedendo a elaboração do pré-teste, 

houve um estudo exaustivo do tema da investigação, do tipo de entrevista, conforme 

adequação aos objetivos da pesquisa, preparação do roteiro geral e o contato inicial com 

os entrevistados, destacando a relevância da contribuição que ele/ela iria oferecer e o 

respeito da pesquisadora pela experiência vivenciada por cada um deles. E, ainda, 

descreveu-se francamente os propósitos dessa pesquisa empírica, informando a cada um 

acerca do uso que seria feito desse relato. Foi ainda solicitada, a cada um dos 

participantes, a permissão para que se gravasse a entrevista. 

Neste primeiro contato, a entrevistadora empenhou-se em estabelecer uma 

conversação amistosa e em criar um ambiente de confiança que possibilitasse os 

gestores de pessoas sentir-se à vontade para falar de forma espontânea. 

Com relação à análise e interpretação dos dados, as respostas foram 

organizadas em categorias que vêm refletir não apenas o material pesquisado, mas 

também perspectivas teóricas relevantes para o entrevistador. “Há um confronto possível 

entre sentidos construídos no processo de pesquisa e de interpretação e aqueles 

decorrentes da familiarização prévia com nosso campo de estudo e nossas teorias de 

base” (SPINK; LIMA, 1999, p.106). 

Inicialmente, foi feita a transcrição das pesquisas na íntegra, para em 

seguida, após várias leituras, detalhar o que era significativo. Procurou-se encontrar o que 

há de comum, descobrir os sentidos, demonstrar o caráter processual da pesquisa e seu 

dinamismo, sua historicidade, para compreender a manutenção de alguns mitos e até 

mesmo para justificar a ausência de um método de avaliação de desempenho por 

competências. 

 

3.2.1 Elaboração do instrumento de pesquisa 

A entrevista centrou-se em questões norteadoras, perguntas abertas que 

são direcionadas a certas questões específicas sobre o processo de avaliação de 

desempenho humano, quais etapas e os procedimentos adotados, o sentido da avaliação 

de desempenho, quanto ao ato de avaliar e ser avaliado, a percepção do outro na 

identificação e reconhecimento de competências, vivência de prazer e gesto criativo 

durante o processo de avaliação, para a implantação de um método de avaliação de 

desempenho humano por competências, que busca identificar competências 

comportamentais.  
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3.3 Construção das categorias teóricas 

A categoria está ligada a ideia de classe ou série, para organizar e dar 

sentido ao mundo. Portanto, trabalhar com categorias significa agrupar ideias ou 

expressões em torno de um conceito capaz de abranger o que deve servir como 

referência à análise em pesquisas qualitativas. 

Inicialmente, várias leituras foram feitas sobre o tema proposto: tomando 

como referencial teórico os princípios da gestão por competências. Este percurso permitiu 

a construção de três categorias teóricas: avaliação: o ato de avaliar e ser avaliado; 

avaliação: o lugar das diferenças; avaliação: o lugar do prazer e do gesto criativo. 

No quadro a seguir, configura-se uma síntese das categorias teóricas 

construídas. 

O quadro foi utilizado com a finalidade de sistematizar o processo de 

análise, na busca incessante de respostas às questões formuladas para a verificação dos 

objetivos. E, como a pesquisa fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, responde a 

questões muito particulares através de categorias teóricas. Ela trabalha valores, crenças, 

atitudes e uma gama de motivos e aspirações, buscando um envolvimento mais dinâmico 

entre sujeito e objeto de estudo. Sendo assim, a análise está privilegiando a interpretação 

do processo, enquanto tenta perceber a riqueza e a complexidade presentes nas 

interações e nas práticas discursivas no contexto da aplicação de uma metodologia de 

avaliação de desempenho humano por competências. O empenho em criar quatro 

categorias teóricas e vislumbrar um norteador para a análise dos dados, capaz de 

destacar um caminho de interpretação, foi para resultar uma reflexão sobre cada uma 

delas. 

A primeira categoria teórica, a avaliação: o ato de avaliar e ser avaliado, 

viabilizou demonstrar a partir da concepção de competências como os gestores de 

pessoas percebem a expectativa sobre o ato de avaliar e ser avaliado. 

 

Quadro – Categorias Teóricas 

SÍNTESE DAS CATEGORIAS TEÓRICAS MARCOS TEÓRICOS 

Avaliação:  
o ato de avaliar e 
ser avaliado 

Demonstra como os 
gestores de pessoas 

expressam a expectativa 
sobre o ato de avaliar e 

ser avaliado. 

Zarifian (2001) é enfático em nos falar: competência é a 
tomada de iniciativa e responsabilidade por parte do 
trabalhador (indivíduo) frente à situação produtiva, ou seja, 
diante das situações profissionais as quais ele se confronta. 
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A avaliação e o 
lugar das 
diferenças 

Retrata a capacidade de 
conviver no ambiente de 
trabalho reconhecendo o 
espaço de alteridade. 

Gramigna (2006) destaca como principais vantagens da 
adoção desse modelo:  
- A possibilidade de 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. 

A avaliação:  
o lugar do prazer 

e o gesto 
criativo. 

Busca do espaço de 
autonomia e liberdade 

nas relações de trabalho. 

Para Gil (2001), a gestão do desempenho pode ser 
compreendida como a síntese do esforço conjunto das 
pessoas envolvidas na realização de atividades que lhe são 
solicitadas pela empresa. Diante disso, pode-se dizer que a 
avaliação de desempenho é uma ferramenta que pode situar 
o grau de gestão participativa, em que os colaboradores 
começam a sentir-se integrantes do processo decisório. 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

A segunda categoria teórica, retrata a capacidade de conviver no ambiente 

de trabalho, reconhecendo o espaço de alteridade, para se apreender o entendimento de 

vantagens da vivência de um método de avaliação de desempenho humano no contexto 

social de trabalho. 

Na terceira categoria teórica, a avaliação: o lugar do prazer e o gesto 

criativo, enfatiza a importância da percepção do espaço de autonomia e liberdade nas 

relações de trabalho. 

Como a pesquisa buscou o entendimento dos sentidos de um fenômeno 

muito especial, a avaliação de desempenho humano inicialmente, a análise investigou 

profundamente o conjunto de informações coletadas, procurando que aflorassem os 

sentidos, prevenindo a possibilidade de um confronto entre os sentidos construídos no 

processo de pesquisa e aqueles decorrentes da familiarização prévia com o campo de 

estudo e com as categorias teóricas e marcos teóricos que conduziram a análise. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise das questões colocadas foi seguida pelas conclusões que o estudo 

proporcionou, durante a realização das entrevistas semiestruturadas. 

Para tanto se faz uma articulação dos sentidos atribuídos a fala dos gestores 

de pessoas as categorias teóricas criadas que devem direcionar a análise dos dados.  

As categorias teóricas são: avaliação: o ato de avaliar e ser avaliado; a avaliação: o lugar 

das diferenças; a avaliação: o lugar do prazer e desprazer. 

A análise das falas dos entrevistados quanto ao processo de implantação de 

um método de avaliação de desempenho humano apresenta muitas contradições. 

Inicialmente, observa-se que se fala da importância de se engajar as 

pessoas no processo de idealização do método. Mas, quando descrevem as etapas de 

implantação deixam evidenciar uma proposta que não coincide com a lógica da gestão 

por competências. A proposta é idealizada por um restrito número de pessoas, centra-se 

nas pessoas responsáveis pelo Departamento de Gestão de Pessoas ou consultoria 

especializada. Os gestores de pessoas representados pelas lideranças formais participam 

apenas das etapas finais. E como consequência não mobilizam a participação do corpo 

de colaboradores. 

Os objetivos da avaliação de desempenho não são claros na maioria das 

vezes, haja vista que são traçados a partir de concepções generalistas, que se 

convencionam o bem comum, que todos vão ser beneficiados. Novamente, não se 

percebe cuidado na concepção de uma etapa fundamental, que é se estabelecer o que se 

deseja com a metodologia, a fim de se buscar o comprometimento das pessoas. 

Outro momento que denota distanciamento de concepções teóricas que se 

aproximam da lógica de competências é a adesão de fatores avaliativos que não são 

debatidos com as pessoas, para que retratem o perfil desejado pela empresa e 

profissionais. São simplesmente definidos e informados. Etapa que compromete 

decisivamente o processo avaliativo. 

As avaliações são feitas, ainda, na grande maioria das vezes somente pelos 

gestores de pessoas, que coordenam equipes de modo pontual, descrevendo ou 

atribuindo notas, seguindo uma periodicidade, sem contextualizar o desempenho.  

O colaborador fica reduzido a um escore, como exemplo: excelente, bom, regular ou ruim. 

Aspecto que reduz as possibilidades de um plano de desenvolvimento pessoal e 

profissional satisfatório. Observa-se que as coordenações também são avaliadas pelos 

colaboradores, mas de uma forma anônima, eles não se identificam. 
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Nota-se que ainda não é recorrente um método de avaliação em que 

equipes de trabalho possam construir células avaliativas, ter a participação de pessoas 

que se comprometam em acompanhar as atitudes pessoais e profissionais, durante um 

período de tempo, identifica-se que, ainda prevalece a responsabilidade das 

coordenações de modo isolado acompanhar os seus colaboradores. 

Diante do exposto, abrem-se vários questionamentos quanto aos benefícios 

da implantação de metodologias de avaliação de desempenho na empresa, 

considerando-se a perspectiva da lógica de competências. 

Algumas abordagens ou colocações dos discursos dos gestores de pessoas 

em suas entrevistas destacaram aspectos relevantes, relacionadas ao sentido da 

avaliação de desempenho humano, referente ao ato de avaliar e ser avaliado.  

A expectativa é muito grande em se ter um procedimento que favoreça a troca de 

experiências, mas parece que ainda existe a presença de muitas resistências, pois ao 

mesmo tempo em que se identifica a necessidade, não é percebida como prioridade.  

A justificativa deve-se a ausência de clareza quanto ao que se espera das pessoas nas 

relações de trabalho. 

Quanto ao reconhecimento de competências, a avaliação de desempenho 

humano pode ser uma oportunidade de construção ou não. Acredita-se que as pessoas 

esperam que o outro propicie a satisfação de suas expectativas. É necessário se propiciar 

contextos para que as pessoas reconheçam as suas dificuldades emocionais e 

comportamentais. 

A perspectiva com relação à possibilidade de implantação de uma 

metodologia no trabalho que proporcione maior diálogo, autonomia, liberdade e 

reconhecimento entre as pessoas ressoa como algo no plano do ideal, que mesmo não 

sendo aplicado parece guiar as expectativas e inspirar as relações interpessoais. Ou seja, 

sempre existe nas relações cotidianas de trabalho um discurso em prol do desenvolvimento 

de pessoal e reconhecimento de competências. No entanto, parece sempre existir por parte 

de idealizadores do método a percepção dos complexos desafios para que as pessoas 

possam se comprometer e se sentir corresponsáveis pelo seu sucesso.  

A identificação de desafios expressos categorizando espaços para a 

incorporação do lugar do mal-estar pode ser expressa no entendimento que a submissão 

consciente ou inconscientemente ao outro, faz com que as pessoas sintam desconforto em 

ser visto, analisado e principalmente avaliado. Diante disso, a maioria das pessoas não se 

sentem preparadas para participar de um método de avaliação de desempenho humano.  
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A análise dessas colocações indica o desejo de manutenção de 

metodologias de avaliação de desempenho humano que façam prevalecer o veredicto, 

um parecer que é necessário, mesmo que expresso de modo reducionista e inconclusivo. 

 

CONCLUSÃO 

Mesmo que, atualmente, se observe maior receptividade a implantação de 

um método de avaliação de desempenho ainda predomina vários questionamentos que 

impede uma vivência do método de modo mais efetivo. Há indícios marcantes de que a 

conscientização envolvendo o lugar das diferenças, sua relevância e a força que 

desempenha na troca de impressões, no momento em que as pessoas são avaliadas é 

ainda muito permeado de normas atribuídas aos gêneros, de crenças, às vezes difíceis de 

confessar, relacionadas ao ato de avaliar. Isso resulta num discurso controvertido, ou 

seja, com acentuada heterogeneidade de discursos que assinalam a discordância entre 

as falas dos gestores de pessoas e colocações feitas, e as atitudes que são vivenciadas. 

É importante que se crie a concepção de que é fundamental a existência de 

um método de avaliação de desempenho humano que priorize a qualidade das atitudes 

de uma pessoa. Só a partir daí é que os esforços, os talentos e o desenvolvimento das 

pessoas podem se revelar com maior possibilidade de desenvolvimento e reconhecimento 

profissional. No entanto, a proposta de Zarifian (2001) sobre a concepção de 

competências que destaca a importância da iniciativa e responsabilidade nem sempre é 

colocada em prática nas empresas. 

Foi possível notar a percepção dos gestores de pessoas que, quando se 

ocupa uma posição de destaque frente outras pessoas, tende-se a querer ocupar um 

lugar que simbolize a razão, força e busca pelo poder. Ocupar um lugar que designe a 

ordem, autoridade, influência sobre as pessoas. 

No entanto, deve-se ter como desafio inicial não se abdicar de se ter de 

modo claro, objetivo e transparente das percepções sobre o desempenho das pessoas. 

Para tanto, deve existir o compromisso da auto-avaliação para que possam refletir o que 

querem e esperam com a avaliação de desempenho humano. Haja vista que, tendemos a 

observar e a comunicar algo que é comum, que nos pertence. 

Os princípios da gestão por competências precisam ser melhor aceitos e 

compreendidos pelos gestores de pessoas. Diante disso, os desafios para a aplicação de 

um método de avaliação de desempenho por competências são mais amplos e 

complexos do que o entendimento das etapas, para a existência de um método avaliativo. 

Consiste em minimizar as resistências pessoais, que impedem as pessoas a querer ter a 

presença do outro, para a troca de experiências e aprendizagens. 



DESAFIOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO HUMANO:  
O MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 
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