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RESUMO
O objetivo desta dissertação foi identificar as competências apresentadas por
gerentes de melhor desempenho para atuação em agências bancárias de varejo,
buscando

mapeá-las.

O

referencial

teórico

centrou-se

principalmente

em

competências e em desempenho, fundamentado nas contribuições de autores
nacionais e internacionais que vêm abordando esses temas. Foi feita uma pesquisa
de campo, de cunho qualitativo, centrada em um estudo de caso de caráter
descritivo, utilizando triangulação de evidências oriundas de entrevistas semi
estruturadas com profissionais que ocupam o nível de Gerente Geral da área de
varejo de um grande banco, com mais de 51% de capital público de ações com
direito a voto, apoiadas também nas observações pessoais do pesquisador e na
análise de documentos dessa organização. As entrevistas se apoiaram em um
roteiro com 15 tópicos. As evidências foram tratadas e analisadas através de uma
análise de conteúdo. Os resultados foram agrupados nas seguintes categorias:
competências organizacionais;avaliação de desempenho;competências relacionadas
à

gestão

de

pessoas;desenvolvimento

de

competências;

avaliação

de

competências;vínculo entre as competências gerenciais e o desempenho do
banco;importância do estágio em Superintendência Regional;importância do estudo
individual para obtenção das certificações; e competências mais fortes dos
entrevistados. As conclusões indicaram que desenvolver competências é muito
importante tanto para o progresso e o sucesso profissional dos gerentes quanto para
a empresa vir a alcançar seus objetivos. Outra conclusão relevante foi a importância
primordial da boa gestão dos indivíduos e das equipes para o bom desempenho do
gerente.
Palavras-chave: competências; desempenho; gerentes; gestão de pessoas.

ABSTRACT

This dissertation aims at identifying and mapping the competences presented by topperforming managers for acting in retail bank branches. Theoretical approaches
focused mainly on competences and performance, based upon the contributions of
national and international authors who address these topics. It also encompasses a
qualitative orientedfield research, centered on a descriptive case-study, using
triangulation of evidences from semi-structured interviews with professionals who
occupy the level of General Manager in the retail area of a large commercial bank,
with more than 51% of its voting capital in the Brazilian Federal Government hands;
and also supported by personal observations of the researcher; and by documental
research. The interviews relied on a guideline with 15 topics. Evidences were treated
and analyzed under a content analysis framework. Results were grouped under the
following categories: organizational competence; performance evaluation; people
management-related competences; competences development; assessment of
competencies;

links

between

managerial

competences

and

organizational

performance; importance of internship in Regional Superintendence; importance of
individual study for obtaining formal certifications; and the reported best competences
of respondents. The findings indicated that developing competences is very important
both for the advancement and success of professional managers and for the
achievement of the bank‟s goals. Another relevant conclusion was the importance of
good people and team managerial skills for the overall managerial performance.

Keywords: competences; performance; managers; people management.
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GLOSSÁRIO

AMBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de
Capitais – Representa mais de 340 instituições, dentre bancos comerciais, múltiplos
e de investimento, asset managements, corretoras, distribuidoras de valores
mobiliários e consultores de investimento.
ATB – Acordo de Trabalho – sistema que condensa todas as metas de uma
dependência (agência, p.ex.), sejam numéricas, sejam processuais ou ligadas ao
comportamento organizacional e que serve de parâmetro para promoções ou
descensos e para pagamento ou não da PLR – Participação nos Lucros e
Resultados.
BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social.
DTVM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, responsável pela formação,
gerência e controle de fundos de investimento;
FAZAP – Sigla da metodologia “Fazendo e Aprendendo”
GDP – Gestão de Pessoas – sistema utilizado pela empresa estudada para avaliar
os funcionários. O desempenho é avaliado sob cinco perspectivas: financeira:
clientes; processos internos, comportamento organizacional; e sociedade.
GEPES – Gestão de Pessoas – Órgão regional da empresa estudada, responsável
pela divulgação e cumprimento das normas relacionadas aos funcionários da
empresa e responsável pelo relacionamento com os sindicatos estaduais da
categoria.
Programa Sinergia – Programa de incentivo de vendas, criado para contribuir
nocumprimento do ATB.

TAO – Talentos e Oportunidades – Programa onde os funcionários se cadastram
para concorrer a diversos cargos, onde os candidatos são ordenados, pela
ponderação de fatores, como cargo atual exercido, tempo de empresa, cursos
superiores, mestrados, doutorado e cursos internos, etc. O funcionário pode se
cadastrar para concorrer a, no máximo, dez agências para cada cargo. As
nomeações têm que ser feitas entre os 20 primeiros colocados, permitindo mais
cinco desde que não haja, dentre os 20 primeiros, o perfil desejado.
Trainee – Termo em inglês que significa “profissional em treinamento”, porém, nos
bancos privados brasileiros, é utilizado para os novos Gerentes de Relacionamento
ou Gerente de Contas.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL

Esta dissertação refere-se a um banco de varejo estatal, que possui uma rede
de agências em todo território nacional e possui uma Diretoria de Rede, com um
diretor nomeado e sediado em Brasília. Essa Diretoria é subdividida em
Superintendências Estaduais de Varejo, uma para cada estado da Federação. A
maioria delas, nos estados com maior PIB, é subdividida em Superintendências
Regionais. As Superintendências Regionais são os elos mais próximos das
agências, sendo o Superintendente Regional o responsável, em média, por 40
agências atualmente.
Aparentemente, nesse banco, alguns gerentes gerais de agências têm ótimos
resultados e outros, supostamente com as mesmas qualificações, apresentam
resultados mais tímidos. É um grande desafio saber quais os motivos que levam a
essas diferenças.
Atualmente, o que vem balizando as avaliações de desempenho (Gestão de
Pessoas – GDPs) dos Gerentes Gerais e colocando-os em destaque ou não, é o
Programa Sinergia, onde basicamente são medidas as metas numéricas,
estabelecendo três níveis de atingimento, que são: bronze, prata e ouro. Bronze
significa o atingimento da média Brasil em determinado item; prata significa o
atingimento de 98% da meta; e ouro, o atingimento de 100% dos itens. Por outro
lado, a GDP mede o desempenho sob várias perspectivas, indo além da financeira,
quais

sejam:

financeiras;

organizacional e sociedade.

clientes;

processos

internos;

comportamento
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O Superintendente Regional e seus assessores supervisionam o trabalho de
40 agências em relação a metas de produtos e serviços bancários. O somatório das
metas das 40 agências é a meta da Superintendência Regional.
A obtenção de resultados em um ponto de atendimento - uma agência - não
depende apenas do gestor; na verdade, depende, e muito, daquelas pessoas que
fazem parte do universo de relacionamento funcional desse gestor. São funcionários
de gerência média, como Gerentes de Relacionamento, mas também Assistentes,
Caixas e Escriturários. Em agências maiores divide a gestão com um Gerente de
Negócios.
Nos maiores bancos de varejo particulares, desde o recrutamento até a
contratação, são feitos vários testes, entrevistas, análises de currículos, indicações
etc., ou seja, há preocupação em se minimizar uma contratação indesejada, onde
seus gerentes iniciam como trainees. Ainda assim, se a pessoa não possuir o perfil
esperado, não desempenhar bem suas funções ou não alcançar seus objetivos, ela
é sumariamente trocada por outra, principalmente nos cargos em níveis gerenciais,
onde expectativas sobre essas pessoas são elevadas.
Em uma empresa pertencente ao Governo Federal, as pessoas são
contratadas por concurso e entram praticamente sem conhecer as tarefas a serem
executadas, geralmente muito jovens, tendo esse trabalho como seu primeiro
emprego. Entram em uma grande instituição, onde trabalham a maior parte do
tempo de suas vidas e, embora nem imaginem, é lá que se vão formar política e
profissionalmente.
Em consulta ao site da FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, em seu
Relatório Anual do Setor Bancário, onde estão associados 123 bancos no Brasil incluindo o banco ora em análise -, consta uma pesquisa de 2008 sobreapopulação
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bancária. A pesquisa aponta que há predominância de profissionais com idades
entre 25 e 34 anos, que constituíram a maior parte do corpo de colaboradores, com
34,8%. O segundo maior grupo corresponde à faixa etária entre 35 e 44 anos
perfazendo 30,7%. Segundo a pesquisa, o nível de escolaridade no setor é de
66,5% de bancários com curso superior completo, pós-graduação, MBA ou outros
títulos. A média brasileira apontada pela RAIS – Relatório Anual de Informações
Sociais é de 15,5%, com a mesma escolaridade, ou seja, superior completo, pósgraduados, MBA ou outros títulos, no mercado formal de trabalho do país. Essas
pesquisas apontam que os bancários têm qualificação e escolaridade superiores à
média da população brasileira. Os 20,9%, que possuem mais de 45 anos de idade
contribuem com a experiência que acumularam para o desenvolvimento profissional
de toda a equipe. Segundo pesquisa da FEBRABAN (2008), naquele ano o sistema
bancário contava com 408.928 trabalhadores.
No Banco Beta, em sua análise de desempenho, na área reservada a
Pessoas e Gestão de Talentos e de Carreira, relatada em seu balanço, referente ao
encerramento do exercício do ano 2011, o mesmo possuía 113.810 funcionários,
ante 109.026 de 2010. Conforme informado no relatório, estavam ali incluídos 8.754
novos funcionários admitidos por concursos públicos. Em 2011 a Universidade
Corporativa do Banco Beta promoveu 797.320 treinamentos nas modalidades
presencial, auto-instrucional e em serviço, totalizando 8.303 mil horas, perfazendo
uma média de 73,8 horas por funcionário em 2011, tendo sido disponibilizados 1.405
cursos. O Banco Beta também oferece aos funcionários bolsas de graduação, pósgraduação (especialização, mestrado e doutorado) e idiomas estrangeiros. Ao final
de 2011 havia no Banco 9.833 funcionários bolsistas nas modalidades graduação e
pós-graduação e 306 em idiomas estrangeiros. O quadro geral de formação, no
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encerramento de 2011, configurou-se da seguinte forma: 24,7% dos funcionários do
Banco Beta detinham especialização, mestrado ou doutorado; 48,2% graduação,
26,7% ensino médio; e 0,5% ensino fundamental.
O Banco Beta, no biênio 2009-2010, realizou investimentos em consultoria na
área de gestão de pessoas de aproximadamente oito milhões de reais e mais
recentemente, no ano de 2011, investiu em programas de desenvolvimento de
líderes, como o coaching, prestado por empresa externa com grande experiência no
ramo, para Superintendentes Estaduais e Regionais.
Segundo Dutra, Fleury e Ruas (2010), um dos temas mais intensamente utilizados
entre o ambiente acadêmico e o empresarial é o que trata do “conceito de
competências” e de sua apropriação no espaço organizacional. Esses autores
destacam ainda que pesquisa envolvendo mais de 100 empresas (FISCHER;
ALBUQUERQUE, 2004) revela que 55% delas colocam a gestão por competências
na segunda posição dentre as estratégias que orientarão os modelos de gestão de
pessoas nos próximos anos. Dizem ainda que percentual semelhante de empresas,
na mesma pesquisa, entende que a gestão por competências é, neste momento,
uma

estratégia

de

altíssima

relevância

para

as

empresas

(FISCHER;

ALBUQUERQUE, 2004).
1.2.

QUESTÃO PROBLEMA
Ser gestor em uma época onde as mudanças no Brasil e no mundo são

constantes e a relação com clientes e funcionários é muito intensa exige
competências capazes de fazê-lo mais apto para assumir esses desafios. Logo, é
relevante responder à seguinte pergunta:
Quais

são

as

competências

comuns

aos

gerentes

desempenho para atuação em agências bancárias de varejo?

de

melhor

17

1.3.

OBJETIVO

1.3.1.Objetivo Principal
O objetivo deste estudo será identificar as competências comuns de gerentes
de melhor desempenho para atuação em agências bancárias de varejo.
1.3.2.Objetivos Intermediários
a) Identificar gerentes que consistentemente apresentaram melhor desempenho
nosquatro semestres do biênio 2009-2010, pois alcançaram o nível OURO no
Programa Sinergia e, consequentemente, foram muito bem avaliados em suas
GDPs.
b) Identificar o grau de alinhamento entre o desempenho desses gerentes na
obtenção das certificações e a mensuração de seu desempenho na consecução das
metas de suas agências.
c) Mapear as competências que levam ao bom desempenho gerencial, na opinião
dos gerentes identificados na alínea „a‟, dos executivos de escalão superior
(Superintendência); e de profissionais da área de gestão de pessoas.
1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
Este estudo abordou, à luz das competências individuais e gerenciais,
notadamente na área bancária e / ou em serviços financeiros, o desempenho
humano em gestão de pessoas, principalmente com o “estado da arte” da avaliação
de desempenho.
1.4.1.Geográfica
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O estudo ficou restrito a um único banco, o Banco Beta, em seis agências do
município do Rio de Janeiro. Foram analisadas agências dos níveis 1, 2 ou 3 que
atingiram, no programa Sinergia, os níveis Ouro ou Prata.

1.4.2.Temporal
O estudo abrangeu um conjunto de evidências ligado ao desempenho de
gerentes no biênio 2009-2010.
1.4.3. Teórica
O embasamento teórico foi alicerçado nas diversas concepções de
competências gerenciais e nas abordagens que contemplam as articulações entre
ascompetências e o desempenho dos indivíduos e da organização.
1.5. RELEVÂNCIA DO ESTUDO
O banco objeto desse estudo - o Banco Beta - é uma instituição com
aproximadamente 113 mil funcionários e que possui aproximadamente 5.000
agências em todo o País para atendimento ao público em geral. Cada uma delas
possui um Gerente Geral, que é o principal agente de transformação. Um dos
aspectos abordados no presente estudo foi a capacitação desses profissionais. Os
bancos públicos ou estatais devem formar seus futuros gestores, pois não podem
contratá-los por meio de concurso direto para a função ou por seleção simples. Os
gestores de primeira investidura assumem seus cargos por diversos motivos: sua
dedicação, seu desempenho nas dependências por onde passaram ou até por
indicação de outros órgãos internos.
Em consulta ao Relatório Anual 2010 do Banco estudado são percebidas
informações importantes no cenário nacional. No ano de 2010, era a maior
instituição financeira da América Latina com R$811,2 bilhões em ativos. Possui a
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maior rede de agências do Brasil,estando presente em 3.550 municípios brasileiros
por meio de sua rede própria de atendimento. e pretende instalar uma agência em
cada uma das cidades brasileiras até 2015. Além disso, o Banco possui o maior
parque de terminais de auto-atendimento da América Latina, somando 45 mil
terminais próprios.O Banco investe permanentemente na capacitação de seus
113mil funcionários, preparando-os para oferecer um atendimento de qualidade a
mais de 54,4 milhões de clientes.Trata-se do único Banco a participar do Novo
Mercado da BM&FBovespa.
Esta dissertação pretende contribuir para apontar novos aspectos a serem
considerados pelo Banco Beta na seleção interna dos futuros gestores, auxiliando
na identificação dos novos gestores e apontando necessidades de reciclagem para
atuais gestores.
A relevância para a academia volta-se para colaborar nos estudos a respeito
de competências gerenciais, não apenas na área dos bancos estatais de varejo,
mas no segmento financeiro em geral.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO
Bruno-Faria e Brandão (2003) lembram que até o final da Idade Média, a

palavra „competência‟ pertencia essencialmente à linguagem jurídica. Dizia respeito
à faculdade atribuída a uma pessoa ou a uma corte para apreciar e julgar certas
questões. Por extensão, a palavra veio a designar o reconhecimento social sobre a
capacidade de alguém se pronunciar a respeito de assunto específico. Ao longo do
tempo passou a ser utilizada para qualificar o indivíduo capaz de realizar
determinado trabalho (ISAMBERT-JAMATI, 1997)
O início do debate sobre competênciaé creditado a McClelland (1973, p.2),
que a conceitua como “[...] uma característica subjacente a uma pessoa
casualmente relacionada com desempenho superior na realização de uma tarefa ou
em determinada situação”. De acordo com Brandão e Guimarães (2001) e Santos
(2001), a gestão de competências tem sido apontada como uma tecnologia
alternativa dos modelos tradicionalmente utilizados pelas organizações. Baseandose no pressuposto de que o domínio de certos recursos é determinante do
desempenho superior de uma organização, a gestão de competências propõe-se a
integrar e orientar esforços, sobretudo os relacionados à gestão de pessoas, visando
desenvolver e sustentar competências consideradas fundamentais de objetivos
organizacionais (PRAHALAD e HAMEL, 1990; DURAND, 1998).
Ao definir o termo competência, Zarifian (1996) faz alusão à metacognição e
a atitudes relacionadas ao trabalho, baseando-se na premissa de que, em um
ambiente dinâmico e competitivo, não é possível considerar o trabalho como um
conjunto de tarefas ou atividades predefinidas e estáticas. Para esse autor,
competência significa “assumir responsabilidades frente a situações de trabalho
complexas [aliado] (...) ao exercício sistemático de uma reflexividade no trabalho”
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(ZARIFIAN, 1996, p. 5), permitindo ao profissional lidar com eventos inéditos,
surpreendentes e de natureza singular.
Para Sparrow e Bognanno (1994), competências representam atitudes
identificadas como relevantes para obtenção de alto desempenho em um trabalho
específico ao longo de uma carreira profissional ou no contexto de uma estratégia
corporativa. Assim, algumas competências mantêm inalterado seu grau de
importância para a organização, enquanto outras perdem ou ganham relevância ao
longo do tempo, sobretudo em razão de inovações tecnológicas e de mudanças na
estratégia corporativa. BRANDÃO et al. (2000) ressaltam que, em alguns casos, é
possível considerar “estáveis ou essenciais” as competências que esses autores
denominam de “transitórias”, principalmente em ambientes empresariais nos quais
os processos de mudança e as crises são parte do dia-a-dia, fazendo com que as
capacidades de conviver com a incerteza, administrar o estresse e trabalhar sob
pressão permanecem relevantes ao longo do tempo (e não apenas em um momento
de transição específico).
Na Figura 1, Sparrow e Bognanno (1994) destacam graficamente o caráter
dinâmico das competências.
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FIGURA 1 - O caráter dinâmico das competências

Sparrow e Bognanno (1994) sugerem que, utilizando essa tipologia para identificar e
mapear competências necessárias ao sucesso organizacional, se torna possível
gerenciá-las, direcionando os esforços e recursos da organização não apenas para
a manutenção das competências consideradas essenciais, mas também para o
desenvolvimento daquelas tidas como emergentes. Segundo esses autores, essa
classificação permite a adoção de uma postura proativa por parte da organização e
de seus profissionais, no sentido de desenvolverem, no presente, as competências
que serão necessárias no futuro.
Segundo Castro, Kilimnik e Sant‟Anna (2008), a noção de competência
constitui uma idéia consideravelmente antiga, porém (re) conceituada e (re)
valorizada no presente em decorrência de fatores como os processos de
reestruturação produtiva em curso, a intensificação das descontinuidades e
imprevisibilidades das situações econômicas, organizacionais e de mercado, e as
sensíveis mudanças nas características do mercado de trabalho, resultantes, em
especial, dos processos de globalização (FLEURY; FLEURY, 2001).
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Segundo Dutra (2004), o conceito de competência foi proposto de forma
estruturada pela primeira vez, por McClelland (1973), na procura de uma abordagem
mais efetiva que os testes de inteligência nos processos de escolha de pessoas para
as organizações. O conceito foi rapidamente ampliado para dar suporte aos
processos de avaliação e para orientar ações de desenvolvimento profissional. Dutra
(2004) destaca Boyatzis (1982) como outro expoente na estruturação do conceito.
Boyatzis (1982), a partir da caracterização das demandas de determinado cargo na
organização, procura fixar ações ou comportamentos efetivos esperados. A
percepção do contexto é fundamental para que a pessoa possa esboçar
comportamentos aceitáveis. Entretanto, Dutra (2004) ensina que autores como
LeBoterf (1994, 1999, 2003) e Zarifian (1996, 2001) exploram o conceito de
competência associado à idéia de agregação de valor e entrega a determinado
contexto de forma independente do cargo, ou seja, a partir da própria pessoa.
Segundo Dutra (2004), essa construção do conceito de competência explica de
forma mais adequada o que é observado na realidade das empresas.
Dutra (2010) explica que, para alguns autores, a maior parte de origem norteamericana, como McClelland (1973), Boyatzis (1982) e Spencer e Spencer (1993),
que desenvolveram trabalhos nos anos 70, 80 e 90, competência é o conjunto de
qualificações subjacentes que permite a pessoa um desempenho superior em um
trabalho ou situação. Parry (1996, p.50) define o conceito de competência como
sendo um “conglomerado de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas
que afeta a maior parte de um cargo, conglomerado esse que se relaciona com o
desempenho, que possa ser medido contra parâmetros bem aceitos e que pode ser
melhorado através de treinamento e de desenvolvimento”. Dutra (2010) informa que
essa abordagem foi disseminada no Brasil nos anos 80 e início dos anos 90,

24

associada à idéia de um perfil de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA)
necessário para que a pessoa pudesse ter um bom desempenho em seu cargo.
Ao analisar a competência a partir de diversas correntes teórico-filosóficas,
Steffen (1999) identifica os modelos a seguir: 1) a concepção comportamentalista,
típica do sistema norte-americano, centrada na definição de atributos individuais
capazes de resultar em desempenhos organizacionais superiores; 2) a concepção
funcionalista, originada do Reino Unido, que enfatiza a definição de perfis
ocupacionais que servirão de apoio para a certificação de competências; e 3) a
concepção construtivista, desenvolvida na França, que destaca o processo de
aprendizagem como mecanismo central para o desenvolvimento de competências
profissionais, enfocando a relevância de programas de formação profissional,
orientados para a qualificação das populações menos dotadas das novas
competências requeridas e, portanto, mais suscetíveis de exclusão do mercado de
trabalho.
De acordo com Ruas (2000), as competências têm sido utilizadas em três
dimensões: as competências essenciais, que são as mais abrangentes e que
expressam a dimensão organizacional; as competências funcionais, que são
inerentes às áreas mais importantes da organização e que possuem a dimensão de
grupo; e as competências individuais, relativas às pessoas que atuam nas
organizações.
2.1. COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
Embora este estudo busque novas informações sobre competências
individuais, profissionais e gerenciais, é indispensável que haja uma revisão, mesmo
que sucinta, das competências organizacionais, pois, sem isso, não seria viável o
estudo das demais. Tampouco se pode deixar de fazê-lo separando a gestão do
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desempenho das competências. Brandão e Guimarães (2001) dizem que ambas as
tecnologias propõem a necessidade de associar o desempenho ou as competências
da organização com as de seus membros.
Diferentes conceitos e diferentes dimensões marcam a apropriação do termo
“competência” tanto no ambiente empresarial quanto acadêmico (FLEURY;
FLEURY, 2001; RUAS, 2001). Em relação ao termo “competências organizacionais”,
Leonard-Barton (1992) menciona o fato de o mesmo possuir diversas terminologias
na literatura relacionada, tais como: competências essenciais, competências
distintivas, competências específicas de uma firma, desenvolvimento de recursos e
ativos invisíveis. Independente do termo, é importante destacar que competência
organizacional fundamenta-se na associação dos recursos da empresa com seu
desempenho (OLIVEIRA Jr., 2001).
Prahalad e Hamel (1990) identificam três atributos fundamentais para as
competências organizacionais:
- prover acesso potencial a uma ampla variedade de mercados;
- contribuir de forma significativa para os benefícios percebidos pelo cliente no
produto final;
- ser de difícil imitação pelos competidores, ou seja, a competência deve ser
dotada de uma harmonização complexa de tecnologias individuais e habilidades de
produção que dificulta a cópia da mesma.
Bruno-Faria e Brandão (2003) afirmam que é possível classificar as
competências em profissionais ou humanas (aquelas relacionadas a indivíduos ou a
equipes de trabalho); e organizacionais (aquelas inerentes à organização como um
todo). A partir desses pressupostos teóricos, esses autores consideram que se torna
possível

entender

a

gestão

de

competências

como

modelo

de

gestão

26

organizacional. Guimarães et al. (2001) ilustram as etapas desse modelo no Quadro
1. Trata-se de processo contínuo que toma como referência a estratégia corporativa
para orientar esforços em torno da captação e/ou do desenvolvimento das
competências necessárias à consecução de objetivos organizacionais.
QUADRO 1: Modelo de Gestão Organizacional Baseada nas Competências

De acordo com Brandão e Guimarães (2001), a gestão por competências
representa um processo contínuo, que tem como etapa inicial a formulação da
estratégia da organização, onde seriam definidas a missão, a visão e os macroobjetivos. Em seguida, a organização identificaria as competências organizacionais
necessárias à concretização de seus objetivos. Definiria também indicadores de
desempenho, que representam medidas da eficiência ou da eficácia das ações
adotadas para concretizar a visão de futuro. A partir daí, seria possível realizar um
diagnóstico das competências profissionais, identificando a lacuna existente entre as
competências necessárias para o alcance dos objetivos estratégicos e as
competências disponíveis internamente na organização.
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2.2. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
Em se tratando de competências individuais, humanas ou profissionais,
existem basicamente dois modelos, que são: o norte-americano, baseado em traços
comportamentais; e o modelo francês, que enfatiza ações que criam valor. O
desempenho também é visto sob duas óticas: o desempenho organizacional, que
caracteriza a empresa como um todo; e o desempenho individual - um dos temas
deste estudo - que verifica o grau de efetivação do potencial individual para produzir
os resultados requeridos pela organização, onde os empregados são submetidos a
avaliações de desempenho. Nessa ótica não interessa o esforço, interessa o
resultado.
Serão estudadas ainda as competências funcionais, que são a soma das
competências técnicas, que todos os profissionais necessitam ter; e das
competências individuais. As competências individuais são baseadas em estudos
que procuram diferenciar pessoas com alto desempenho daquelas de baixo
desempenho e estão muito ligadas ao sistema de gestão de pessoas.
Spencer e Spencer (1993), que desenvolveram as idéias de McClelland
(1973) e criaram modelos de competências e o dicionário de competências, apontam
que as competências englobam motivos, traços, autoconceito (atitudes e valores),
conhecimento e habilidades. Dizem ainda que cada competência tem vários níveis,
cada um com sua definição comportamental. Esses autores fizeram ainda uma
classificação das competências segundo seis agrupamentos, a saber:
a) realização e ação – orientação para a realização, preocupação com a ordem,
qualidade e pressão, iniciativa e busca da informação;
b) ajuda e serviço humano – compreensão interpessoal e orientação para serviço ao
cliente;
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c) impacto e influência – conscientização organizacional e construção de
relacionamento;
d) gerenciais – desenvolvimento dos outros, assertividade e uso do poder de
posição,trabalho em equipe e cooperação; e liderança de equipe;
e) cognitivo – pensamento analítico, pensamento conceitual, perícia técnica,
profissional e gerencial;
f) eficácia pessoal – autocontrole, autoconfiança, flexibilidade, comprometimento
organizacional.
Mais recentemente, Zwell (2000) classifica sob três agrupamentos as
competências individuais, profissionais ou humanas:
a) realização de tarefa – ligadas ao bom desempenho da função;
b) relacionamento – voltadas para a comunicação e trabalho interpessoal, bem como
à satisfação das necessidades;
c) atributos pessoais – intrínsecas aos indivíduos e voltadas ao que pensam,
sentem, aprendem e desenvolvem.
Em relação ao agrupamento voltado para a realização de tarefa,Zwell (2000)
o subdivide nas seguintes competências: orientação para resultados; gestão de
desempenho; influência; iniciativa; inovação; eficiência produtiva; flexibilidade;
preocupação com qualidade; melhoria contínua e perícia técnica.
Em relação às competências de relacionamento, Zwell (2000) as subdivide
em: trabalho em equipe; orientação para o serviço; conscientização interpessoal;
conhecimento das “manhas”; construção de relacionamentos; resolução de conflitos;
comunicação atenta; e sensibilidade transcultural.
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Por fim, Zwell (2000) subdivide os atributos pessoais em competências de:
integridade e verdade; autodesenvolvimento; presteza de decisão; gerenciamento do
estresse; pensamento analítico; pensamento conceitual; e qualidade de decisão.
Segundo Dutra, Fleury e Ruas (2008), numa visão mais conhecida e difundida,
a noção de competências pode apresentar-se com referência a práticas próprias da
gestão de pessoas, tais como: seleção, desenvolvimento, avaliação e remuneração
por competências. Acrescentam que a administração das empresas precisa
encontrar novas referências de tratamento e gestão do trabalho que sejam
compatíveis com o novo ambiente.
Carbone et al. (2009) destacam o que afirma Gilbert (1978), um dos primeiros
a discutir o conceito de competência, o qual ressalta que a competência humana é
expressa em função do desempenho da pessoa no trabalho, o que envolve não
apenas o comportamento que o indivíduo adota, mas também suas consequências,
no tocante a realizações.
Esses autores definem a gestão por competências como um modelo de
orientação empresarial para o mercado e para o cliente, voltada para a geração de
resultados sustentáveis e para o desenvolvimento das competências de pessoas,
equipes de trabalho e unidades produtivas, indispensáveis ao sucesso empresarial.
Para eles, a gestão por competências pode ser vista, também, como um importante
sistema de informações estratégicas sobre as competências necessárias e as
existentes na empresa, que orienta as ações de desenvolvimento profissional e
organizacional na direção correta.
Trazendo um exemplo da área bancária, afirmam que todo o programa de
gestão de competências do Banco do Brasil direciona sua ação prioritariamente para
o gerenciamento das lacunas de competências eventualmente existentes na
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organização e nas equipes, procurando eliminá-las ou minimizá-las, aproximando ao
máximo as competências existentes na organização daquelas necessárias para a
consecução dos objetivos organizacionais.
Brandão e Guimarães (2001) relatam que diversas empresas têm recorrido à
utilização de modelos de gestão de competências, objetivando planejar, selecionar e
desenvolver as competências necessárias ao respectivo negócio. Um modelo
sugerido por Ienaga (1998, apud BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001) tem como passo
inicial a identificação da lacuna de competências da organização. O processo
consiste em estabelecer os objetivos e as metas a serem alcançados, segundo a
intenção estratégica da organização e, depois, identificar a lacuna entre as
competências necessárias à consecução desses objetivos e as competências
internas

disponíveis

na

empresa.

Os

próximos

passos

compreendem

o

planejamento, a seleção, o desenvolvimento e a avaliação de competências,
buscando minimizar a referida lacuna, o que pressupõe a utilização de diversos
subsistemas de recursos humanos, entre os quais, recrutamento e seleção,
treinamento e gestão de desempenho. A Figura 2 ilustra essa questão.
Figura 2: Competências Mapeadas x Tempo

Fonte: Ienagaapud Brandão e Guimarães (2001)
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Brandão e Guimarães (2001) afirmam que a gestão de competências deve
ser vista como um processo circular, envolvendo os diversos níveis da organização,
desde o corporativo até o individual, passando pelo divisional e o grupal. Assim, o
importante é que a gestão de competências esteja em sintonia com a estratégia
organizacional (missão, visão de futuro e objetivos).
Segundo Carbone et al. (2009), visando aprimorar o instrumento de avaliação
de desempenho no Banco do Brasil, foram adotados os pressupostos da gestão por
competências

(BRANDÃO;

GUIMARÃES,

2001),

da

avaliação

360

graus

(EDWARDS; EWEN, 1996) e do Balanced Scorecard (KAPLAN; NORTON, 1997).
Para tal, definiu-se que competências profissionais ou humanas representam
combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo
desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional que
agregam valor a pessoas e organizações (CARBONE et al., 2009; FREITAS;
BRANDÃO, 2005).
Segundo Brandão e Guimarães (2001), o desempenho da pessoa representa
uma expressão de suas competências. Carbone et al. (2009) comentam que
identificar as competências necessárias à consecução dos objetivos organizacionais
constitui uma das etapas mais importantes desse processo.
Esses autores ainda destacam que, para descrever as competências
humanas identificadas como relevantes à organização, alguns autores sugerem a
adoção de certos cuidados metodológicos. Carbone et al. (2009), por exemplo,
recomendam a descrição das competências sob a forma de referenciais de
desempenho, ou seja, de comportamentos observáveis no trabalho. Esclarecem
ainda que a descrição de uma competência representaria um desempenho ou
comportamento esperado, indicando o que o profissional deve ser capaz de fazer.
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Baseando-se nas proposições de Mager (1990) acerca da formulação de objetivos
institucionais, Carbone et al. (2009) sugerem que o comportamento e as
competências sejam descritos utilizando um verbo e o objeto de ação. As
competências humanas são reveladas quando as pessoas agem ante as situações
profissionais com as quais se defrontam (ZARIFIAN, 1999) e servem como ligação
entre os atributos individuais e a estratégia da organização, agregando valor
econômico e social a indivíduos e a organizações, na medida em que contribuem
para a consecução de objetivos organizacionais e expressam o reconhecimento
social sobre a capacidade das pessoas, conforme a Quadro 2.
QUADRO 2 – Competências como fonte de valor para o indivíduo e a organização

Analisando o Quadro 2, Carbone et al. (2009) afirmam que se pode observar que a
aplicação sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho, além de
evidenciar a interdependência e a complementaridade entre esses três elementos,
gera um desempenho profissional. Esse desempenho, por sua vez, é expresso pelos
comportamentos que a pessoa manifesta no trabalho e pelas suas consequências,
em termos de realizações e resultados.
Kaplan e Norton (1997) desenvolveram um sistema de controle gerencial que
procura avaliar resultados a partir da mensuração de ativos tangíveis e intangíveis
de uma empresa, como produtos e serviços de alta qualidade, funcionários
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competentes e motivados, processos eficientes e clientes satisfeitos. Esse sistema,
chamado de Balanced Scorecard (BSC), preserva as medidas financeiras
tradicionais, mas focaliza outras três perspectivas de desempenho: clientes,
processos internos e aprendizagem. Segundo Nisembaum (2000), o BSC traduz a
missão, a visão e a estratégia organizacionais em objetivos, ações e medidas – de
curto, médio e longo prazos - organizados segundo quatro perspectivas de
desempenho: financeira; clientes; processos internos; e aprendizado e crescimento.
Uma das perspectivas examinadas atualmente na avaliação dos funcionários
- destacam Carbone et al. (2009) - é a criação de mecanismos para orientar o
processo de ascensão profissional baseada no mérito, com a utilização de
instrumentos que ponderem o desempenho profissional (expressão de competências
no trabalho) do funcionário, sua formação acadêmica, sua experiência e a
certificação de conhecimentos, entre outros aspectos relevantes ao exercício de
cargos comissionados.
Segundo Le Boterf (1999), uma competência profissional resulta da
mobilização, por parte do indivíduo, de uma combinação de recursos. Daí, a
competência da pessoa é decorrente da aplicação conjunta, no trabalho, de
conhecimentos, habilidades e atitudes, que representam os três recursos ou
dimensões da competência.
O conhecimento, segundo Durand (2000), corresponde a um conjunto de
informações integradas pelo indivíduo dentro de um esquema pré-existente, que lhe
permite entender o mundo e causa impacto em seu julgamento. Refere-se ao saber
que a pessoa acumulou ao longo da vida. A habilidade, por sua vez, está
relacionada à capacidade de fazer uso produtivo do conhecimento. Finalmente, a
atitude refere-se a aspectos sociais e afetivos relacionados ao trabalho.
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O Quadro 3 ilustra a analogia existente entre as chaves da aprendizagem
individual (PESTALOZZI, apud LARROYO, 1974), os domínios dos objetivos
educacionais (BLOOM; KRATHWOHL; MASIA, 1973; BLOOM et al., 1979) e as
dimensões da competência (DURAND, 2000), explicitando as relações de
interdependência entre a aprendizagem e a competência.
QUADRO 3 – As relações conceituais entre a aprendizagem e a competência

Fonte: Brandão, Guimarães e Borges-Andrade (2001)

Portanto, a aprendizagem representa o processo pelo qual se adquire
competência, enquanto a competência representa uma manifestação do que o
indivíduo aprendeu. Freitas e Brandão (2005) concluem que a competência é
resultante da aplicação de conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas pela
pessoa em qualquer processo de aprendizagem, seja ele natural ou induzido.
Brandão e Guimarães (2001) informam que Durand (1998), seguindo as chaves do
aprendizado individual de Pestalozzi1, construiu um conceito de competência
baseado em três dimensões - conhecimentos, habilidades e atitudes -, englobando
não só questões técnicas, mas também a cognição e as atitudes relacionadas ao
trabalho, como mostra a Figura 3. Nesse caso, competência diz respeito ao conjunto
de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à consecução de determinado
propósito. Essas abordagens parecem possuir aceitação mais ampla tanto no
1

Henri Pestalozzi (1746-1827), pedagogo suíço, idealizou a educação como desenvolvimento natural,
espontâneo e harmônico das capacidades humanas que se revelam na tríplice atividade da cabeça, das mãos e do
coração, isto é, na vida intelectual, técnica e moral do indivíduo.
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ambiente empresarial como no meio acadêmico, visto que procuram integrar
diversos aspectos relacionados ao trabalho.

FIGURA3 – As três dimensões da competência

Freitas e Brandão (2005) deduzem que a aprendizagem representa o processo pelo
qual se adquire a competência, enquanto a competência representa uma
manifestação do que o indivíduo aprendeu. Logo, tanto a aprendizagem quanto a
competência estão relacionadas ao conceito de mudança. Como o desenvolvimento
de competência ocorre por meio da aprendizagem, parece importante para as
organizações o desenvolvimento de mecanismos para ampliar a capacidade e a
velocidade de aprendizagem de seus empregados. Para Zarifian (1999), o desafio é
fazer com que a organização seja não só qualificada, mas também “qualificante”, no
sentido de oferecer diversas oportunidades de crescimento aos seus membros. Le
Boterf (1999) reforça esse entendimento, ressaltando que o desenvolvimento de
competências depende basicamente de três fatores: do interesse do indivíduo por
aprender; de um ambiente de trabalho que incentive a aprendizagem; e do sistema
de formação disponível. Le Boterf (1994) coloca a competência como resultado do
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cruzamento de três eixos principais: a formação da pessoa (sua biografia e
socialização); sua formação educacional; e sua experiência profissional. A
competência é um saber agir responsável e, como tal, reconhecido pelos outros.
Freitas e Brandão (2005) informam que as grades de treinamento têm sido
criticadas, ainda, por vincular o desenvolvimento das pessoas essencialmente à
estrutura de cargos da empresa, desconsiderando a diversidade e o dinamismo do
conteúdo desses cargos. Assim, a estrutura de cargos, ao delimitar de forma rígida e
estática as atribuições das pessoas, acaba inibindo a ampliação do seu papel
ocupacional e o desenvolvimento de competências que vão além das prescrições do
cargo. Não raras vezes, apenas por estarem previstos em uma grade de programas
de treinamento, profissionais são designados para participar de cursos em áreas
onde já possuem formação.

Segundo Le Boterf (1999), seria mais motivador,

produtivo e prazeroso, se o empregado pudesse eleger, dentre diversas opções de
aprendizagem disponíveis, a mais adequada para si.
Góes e Souza (2008) alertam que os processos de rearranjo da economia
mundial e as mudanças técnico-organizacionais, além de afetarem as condições de
trabalho, também fazendo surgir, de acordo com Manfredi (1998), a construção de
novas formas de representação e ressignificação da qualificação, da competência e
da formação profissional. A ressignificação quer dizer o que Ramos (2001, p. 42)
considera como sendo uma atualização do conceito de qualificação: “[...] tendo em
vista adequá-lo às novas formas pelas quais o capital se organiza para obter maior e
mais rápida valorização. O modelo de competência é visto como rejuvenescimento
da teoria do capital humano.” Góes e Souza (2008) informam que uma classificação
de competências é dada por Zarifian (2001, p. 203), sob a forma de três dimensões
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centrais envolvendo o modelo de competência, requisitadas do trabalhador no novo
paradigma do trabalho capitalista:
- Competências participativas, relativas à capacidade dos assalariados de conhecer
a função integral de uma organização: de saber como ela funciona; da intervenção
no seu contexto; na redefinição de suas estruturas.
- Competências transversais, relativas à cooperação em equipes e em redes de
diferentes setores e implicam a compreensão do processo integral da produção ou
do serviço.
- Competências sociais, que integram os campos de autonomia, responsabilidade e
comunicação social nas profissões futuras.
Góes e Souza (2008) informam que, assim, Zarifian (2001) propõe uma definição de
competência resumida como a habilidade que os trabalhadores possuem de encarar
situações e acontecimentos relativos a um campo profissional com determinação e
responsabilidade, orientado por uma inteligência (não somente cognitiva da
execução do trabalho, mas também como compreensão do que se executa) e
interagindo com outros indivíduos para mobilizar suas próprias capacidades. O
modelo de competência requer que o trabalhador tenha consciência de suas
responsabilidades individuais para com a profissão e direcione as suas capacidades
cognitivas, articulando-as com as atitudes necessárias para desenvolver com
eficácia as atividades, mas também mantendo a capacidade de enfrentar os
imprevistos.
Brandão e Guimarães (2001) fazem um contraponto entre gestão de competências
versus gestão do desempenho. Indagam até que ponto a gestão de desempenho é
algo diferente da gestão por competências. Afirmam que ambas as tecnologias
propõem a necessidade de associar o desempenho ou as competências da
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organização com as de seus membros. Enquanto a corrente da gestão de
competências argumenta que a competência humana, aliada a outros recursos, dá
origem e sustentação à competência organizacional, os autores que defendem a
gestão de desempenho alegam que o desempenho no trabalho é resultante não
apenas das competências inerentes ao indivíduo, mas também de atributos
organizacionais. Eles afirmam que as duas tecnologias de gestão propõem integrar
os subsistemas de recursos e a estratégia organizacional. Além disso, ambas as
tecnologias podem empregar indicadores relacionados tanto ao resultado do
trabalho como ao comportamento ou processo utilizado para alcançá-lo. Quando a
gestão do desempenho ocorre no nível individual é possível avaliar o trabalhador
tomando como parâmetro não só os resultados decorrentes do trabalho executado,
mas também a manifestação por parte do indivíduo, de conhecimentos, habilidades
e atitudes que se pressupõe ser relevantes para a consecução dos objetivos
organizacionais. Da mesma forma, na gestão de competências, uma competência se
traduz tanto pelo resultado alcançado como pelo conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes necessárias para atingi-lo. Na gestão de competências, faz-se
necessário contar com algum mecanismo de avaliação de desempenho que permita
à empresa identificar sua lacuna de competências, tanto no nível individual como no
organizacional. Portanto, a identificação de necessidades de desenvolvimento de
competências acontece por meio da gestão de desempenho.
Dutra (2001) lembra que o indivíduo é avaliado e analisado para efeitos de
admissão, demissão, promoção, aumento salarial etc., levando em consideração sua
capacidade de entregar-se à empresa. Ao se escolher uma pessoa para trabalhar
conosco, além de verificar sua formação e experiência, observa-se também seu
modo de atuar, sua maneira de realizar o trabalho solicitado, suas realizações;
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enfim, quer-se assegurar de que a pessoa a ser escolhida terá condições de obter
os resultados que a organização espera e necessita. Ensina ainda que a carreira
não deve ser entendida como um caminho rígido, mas como uma sequência de
posições e de trabalhos realizados pela pessoa. Tal sequência, articulada de forma
a conciliar desenvolvimento pessoal com desenvolvimento organizacional, é o que é
chamado de carreira.
Brandão et al. (2000) destacam que para trabalhar em um banco era
necessário ter sólida formação e conhecimentos de economia, contabilidade e
administração. No entanto, nas décadas de 70 e 80 os processos de automação e
racionalização do trabalho concorreram para o empobrecimento da ocupação e a
proletarização do funcionário bancário, que passou a representar mera engrenagem
no processo produtivo dos bancos. A padronização de rotinas dispensou qualquer
conhecimento específico para ocupar os cargos de escriturário e caixa, bastando ter
o segundo grau completo. Nos anos 90 novos desafios passaram a ser atribuídos
aos profissionais da indústria bancária, sobretudo em razão do acirramento da
concorrência e de processos de reestruturação produtiva, conforme observado por
Izumi (1997). Esse autor realizou estudos de casos em dois bancos nacionais, um
privado e outro estatal, através dos quais se propôs a investigar as relações entre a
qualificação do bancário e a exigência, por parte dos bancos, de um novo perfil
profissional, no atual contexto de modernização e reestruturação produtiva da
indústria financeira nacional. Segundo ele, os bancos brasileiros vêm exigindo de
seus profissionais não só flexibilidade, polivalência no atendimento ao cliente e
capacidade de solução de problemas inéditos, mas, sobretudo requisitos funcionais
característicos de um “vendedor”. Izumi (1997) comenta ainda que essa noção de
polivalência vinculada à incorporação de novas qualificações é resultante,
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principalmente, da reorientação das atividades bancárias – de uma ênfase na
intermediação financeira para um enfoque na venda de produtos e serviços.
Oliveira et al. (1997) comentam que os funcionários de bancos, antes em
grande parte alocados em tarefas operacionais e burocráticas, têm sido destinados
cada vez mais para atividades relacionadas à geração de negócios e à conquista de
clientes. Blatter (1996) sugere que, atualmente, muito mais do que operadores de
periféricos e caixas, os bancários têm atuado como vendedores especializados,
corretores de seguros e, em casos específicos, como consultores financeiros. A
automação bancária deverá se intensificar nos próximos anos, levando muitas
funções ao desaparecimento, especialmente no que se refere às atividades no
guichê de caixa e ao suporte ao atendimento. Muitos funcionários serão realocados
em atividades de prospecção e conquista de clientes, transformando-se em
tradutores de oportunidades de negócios ou gerentes juniores que passam a orientar
mais de perto cada cliente. BRANDÃO et al. (2000) realizaram pesquisa visando
identificar competências profissionais que, em breve, serão muito relevantes para os
funcionários de agências de um banco estatal de varejo, no caso o Banco do Brasil.
Como as competências possuem um caráter dinâmico e provisório e têm sua
relevância alterada ao longo do tempo, procurou-se identificar competências
profissionais consideradas emergentes, ou seja, que embora sejam pouco
importantes no atual estágio da empresa, provavelmente serão essenciais em futuro
próximo, em razão do desenvolvimento tecnológico, da orientação estratégica da
organização ou mesmo no papel ocupacional do profissional bancário. A Tabela 1
apresenta as 18 competências identificadas como emergentes – descritas em
termos de conhecimentos, habilidades e atitudes -, bem como a frequência com que
foram mencionadas nas entrevistas.
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Tabela 1. Matriz de Competências Profissionais Emergentes para os Funcionários

do

Banco do Brasil

Fonte: Brandão et al. (2000)

2.3. COMPETÊNCIAS GERENCIAIS
Boyatzis (1982) iniciou estudos das competências dos gerentes e estabeleceu
cinco agrupamentos de competências, que são: gestão de objetivos e ação;
liderança; gestão de recursos humanos; direção de subordinados; e foco nos outros.
Esse autor separou as competências propriamente ditas (que distinguem um
desempenho superior) das competências liminares, que são necessárias, mas não
suficientes. Considerou ainda o conhecimento especializado do gerente como
competência liminar.
Segundo Boyatzis (1982, p.1):
as organizações precisam de gestores para poder
alcançar seus objetivos. Elas precisam de gestores
competentes para ser capazes de alcançar seus
objetivos de forma eficiente e eficaz. O desempenho
efetivo de um trabalho pode ser avaliado olhando para a
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obtenção dos resultados ou a execução adequada dos
procedimentos e processos.

Segundo Bitencourt (2001), o modelo de competências de Boyatzis baseia-se
na representação de 21 atributos que norteiam a construção do perfil ideal para um
gestor. O Quadro 4 sintetiza essa representação.
QUADRO 4 – As vinte e uma competências de Boyatzis
1. Metas e gestão pela
ação

2. Liderança

3. Recursos humanos

4. Direção de
Subordinados

5. Foco em outros

6. Conhecimento
especializado

1. Orientação eficiente
2. Produtividade
3. Diagnóstico e uso de conceitos
4. Preocupação com impactos (pro
atividade)
5. Autoconfiança
6. Uso de apresentações orais
7. Pensamento lógico
8. Contextualização
9. Uso de poder socializado
10. Otimismo
11. Gestão de grupo
12. Auto-avaliação e senso crítico
13. Desenvolvimento de outras pessoas
14. Uso de poder unilateral
15. Espontaneidade
16. Autocontrole
17. Objetividade perceptual
18. Adaptabilidade
19. Preocupação com relacionamentos
próximos
20. Memória
21. Conhecimento especializado

Bitencourt (2001) destaca que Boyatzis centraliza o seu trabalho em
comportamentos observáveis. Seu modelo considera aspectos psicológicos
relacionados a fatores como motivação, auto-imagem, papel social e habilidades.
Zwell (2000), em trabalho mais recente, arrola como competências gerenciais:
fomento do trabalho em equipe; motivação dos subordinados; desenvolvimento de
subordinados; e empoderamento (empowerment) dos subordinados.
Esse mesmo autor lista competências adicionais que mais diretamente
impactam o trabalho gerencial de cúpula, a que denominou competências de
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liderança: liderança visionária; pensamento estratégico; orientação empreendedora;
gestão

de

mudança;

construção

de

comprometimento

organizacional;

estabelecimento de foco; e propósito, princípios e valores.
Oderich e Lopes (2001) apontam para as novas formas de trabalhar e de
administrar que estão surgindo, lembrando que alianças estratégicas e outras formas
presentes na globalização da economia requerem conhecimentos e capacidades
que possam ser transferidas para outras culturas. Com isso, os executivos têm
novos papéis neste contexto, como: maior amplitude de controle e coordenação de
equipes, maior dependência da informática e da comunicação além-fronteiras,
mobilidade, disponibilidade de viajar e flexibilidade, tudo isso compatível com estilos
de liderança mais globais e transformacionais.
Senge (1990), estudando as organizações de aprendizagem, ressalta a
importância da disciplina do “domínio pessoal”, onde o gerente precisa ter poder ou
autoridade sobre si mesmo, com vistas a ter liberdade para determinar sua visão e
propósitos pessoais, como também a ter influência sobre sua realidade e liberdade
para se comprometer com a transformação dessa realidade em direção à sua visão
pessoal. A essência dessa disciplina é aprender a gerar e sustentar a tensão
criativa. Esse autor destaca que os gerentes não têm o papel de conduzir as
pessoas para a mudança, mas sim de criar ambientes organizacionais que inspirem,
suportem e alavanquem a imaginação e a iniciativa que existe em todos os níveis.
Kao (1997) utiliza para isso a metáfora do jamming, que representa uma
improvisação planejada, a tensão entre arte e disciplina. Assim, o gerente deve ser
capaz de localizar o ponto de harmonia que está sempre se movendo entre a
síntese e a análise e, com isso, fomentar o livre fluxo das criatividades individuais.
Os gerentes, para gerarem novas ideias, devem projetar ambientes que propiciem a
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liberdade psíquica, como é o caso dos escritórios abertos, por exemplo. Os gerentes
da atualidade são solicitados a instilar mentalidade criativa na cultura da empresa,
ao contrário dos gerentes tradicionais no ambiente burocrático. Os gerentes devem,
portanto, assumir seu papel de condutores de dinamismo na empresa. Segundo
Kao (1997), é um desafio para o gerente utilizar linguagem, estímulos e capacidade
cênica para refletir os objetivos maiores da empresa, pois ele precisa ter grande
empatia e humildade, já que a humildade é muito importante para o aprendizado.
Bitencourt (2001) destaca que a postura gerencial abrange questões
relacionadas a habilidades e atitudes no trabalho. Sendo assim, remete ao
desenvolvimento de competências, apoiando-se em Beardwell e Holden (1994, p.
461), ao afirmarem que
desenvolvimento gerencial é mais que treinamento e
educação de gestores. Envolve desenvolvimento
holístico, considerando: as necessidades, metas e
expectativas de ambos, organização e indivíduo,
contexto político-econômico-cultural, estrutura, sistema
de seleção, recompensas e monitoramento de
desempenho.

Sveiby (1998) afirma que o ambiente em que os gerentes iriam trabalhar no futuro já
tinha sido vislumbrado por vários outros autores, entre eles Toffler (2007), com a
“terceira onda”; Naisbitt (1982), com a “sociedade do conhecimento”; Drucker (1993),
com a “era pós-capitalista”; e Handy (1990), com a era da “irracionalidade”. Sveiby
(1998) questiona se as empresas “enxutas” (WOMACK;JONES; ROOS, 1995),
“auto-organizadas” (JANTSH, 1980) ou “auto-regidas” (WHEATLEY, 1999), precisam
realmente de gerentes. Embora responda afirmativamente a esse questionamento,
relembra que esses gerentes deverão ter jogo de cintura (MOSS-KANTER, 1992) e
prosperar em meio ao caos (PETERS, 1992), pois irão gerenciar no limite
(PASCALE, 1994). Para isso, os gerentes deverão se comunicar em silêncio (HALL,
1959), em equipes que trabalhem de forma global (JOHANSEN; SWIGART, 1994).
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Se forem bem sucedidos, os gerentes terão a promessa de um novo mundo e de
lucros crescentes (BRIAN, 1996). Diz que essa eclética série de conceitos reflete
bem a confusão em relação de quanto a como é percebido o mundo futuro.
Sveiby (1998) informa que a competência gerencial é contextual. Os gerentes
capacitados dependem muito de sua rede social. Saber o que estimula
determinadas pessoas, quem contratar, em quem confiar, com quem tomar cuidado,
todas essas são importantes habilidades sociais que, em grande parte, estão
relacionadas a uma determinada organização. Por isso, quando os gerentes se
mudam para outras empresas, perdem parte de sua competência. Esse autor define
os gerentes como “pessoas nomeadas por superiores hierárquicos para liderar uma
organização com a finalidade de alcançar uma meta definida dentro de um
determinado referencial e recursos preestabelecidos”. O seu papel está limitado
pelos parâmetros definidos pelos superiores.
QUADRO 5 – Competência Organizacional X Competência Profissional

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL

COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL

O Profissional

O Líder

O pessoal de
Suporte

O Gerente

Sveiby (1998), no Quadro 5, mostra que os gerentes são o oposto dos
profissionais. Enquanto os profissionais trabalham exclusivamente com clientes e
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outros profissionais que utilizam sua competência, os gerentes usam sua
competência organizacional para supervisionar o trabalho dos outros e são capazes
de gerenciar e organizar. Aprendem por intermédio das pessoas e gostam de
trabalhar com diferentes tipos de pessoas. Sua tarefa principal é liderar atividades
com o auxílio dos outros.
Quinn e Faerman (2003) destacam as competências gerenciais em forma de
modelos e oito papéis, explicando:
- modelo das metas racionais: os papéis do diretor e produtor – “como diretor,
espera-se que o gerente explicite expectativas por meio de processos, tais como
planejamento e delimitação de metas e seja um deflagrador decisivo, que define
problemas, seleciona alternativas, estabelece objetivos, define papéis e tarefas, gera
regras e políticas e fornece instruções”. Como produtor, é esperado que seja
orientado para tarefas, mantenha o foco no trabalho e exiba alto grau de interesse,
motivação, energia e ímpeto pessoal. Espera-se que aceite responsabilidades,
realize tarefas e sustente elevada produtividade pessoal;
- modelo dos processos internos: os papéis de monitor e coordenador – “como
monitor, o gerente deve saber o que se passa em sua unidade, determinar se as
pessoas estão cumprindo as regras e averiguar se o setor está fazendo a sua parte.
O monitor domina todos os fatos e detalhes e é um bom analista”. Como
coordenador, espera-se que o gerente dê sustentação à estrutura e ao fluxo do
sistema;
- modelo das relações humanas: os papéis de facilitador e de mentor – “espera-se
que o facilitador fomente os esforços coletivos, promova a coesão e o trabalho em
equipe e administre conflitos interpessoais”. Nesse papel, o gerente é orientado a
processos. “São esperados dele a intervenção em disputas interpessoais, o uso de
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técnicas de resolução de conflitos, o reforço da coesão e do moral coletivo, a
obtenção de colaboradores e participação e a ajuda na solução dos problemas do
grupo”. O papel do mentor é dedicar-se ao desenvolvimento das pessoas, mediante
uma orientação cuidadosa e de empatia. Poderia ser designado de o “papel de
interesse humano”. Neste caso o gerente é solícito, atencioso, sensível, afável,
aberto e justo. Ele escuta, apoia reivindicações legítimas, transmite apreciação e
distribui elogios e reconhecimentos. Contribui para o aprimoramento das
competências,

proporciona

oportunidades

de

treinamento

e

planeja

o

desenvolvimento individual dos trabalhadores.
- modelo dos sistemas abertos: os papéis do inovador e negociador – “como
inovador, o gerente é encarregado de facilitar a adaptação e a mudança: deve
prestar atenção ao ambiente em transformação, identificar tendências significativas,
conceituar e projetar mudanças necessárias e tolerar as incertezas e riscos”. Nesse
papel, os gerentes baseiam-se na indução, em idéias e insights intuitivos,
esperando-se que sejam sonhadores, inteligentes e criativos, capazes de enxergar
longe, vislumbrar inovações, apresentá-las de forma convidativa e convencer os
outros de que são necessárias e desejáveis. No papel de negociador, o gerente
preocupa-se particularmente com a sustentação da legitimidade exterior e a
obtenção de recursos externos.
O Quadro 6 apresenta as características dos quatro modelos supracitados.
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QUADRO 6 – Característica dos quatro modelos gerenciais

A Figura 4 apresenta a divisão dos papéis nos quatro modelos.
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FIGURA 4 – Divisão dos papéis nos quatro modelos

Na Figura 5, Quinn e Faerman (2003) apresentam as divisões por zonas
negativas e positivas, dentro dos oito papéis:
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FIGURA 5 – Zona Negativa na eficácia do líder

Quinn e Faerman (2003) apresentam, no Quadro 7, os oito papéis de
liderança gerencial e suas competências-chave.

51

QUADRO 7 – Os oito papéis de liderança gerencial e suas respectivas competências-chave
Papel de mentor

1. Compreensão de si mesmo e dos outros
2. Comunicação eficaz
3. Desenvolvimento dos empregados
Papel de facilitador
1. Construção de equipes
2. Uso do processo decisório participativo
3. Administração de conflitos
Papel de monitor
1. Monitoramento do desempenho individual
2. Gerenciamento do desempenho e processos coletivos
3. Análise de informações com pensamento crítico
Papel do coordenador
1. Gerenciamento de projetos
2. Planejamento do trabalho
3. Gerenciamento multidisciplinar
Papel de diretor
1. Desenvolvimento e comunicação de uma visão
2. Estabelecimento de metas e objetivos
3. Planejamento e organização
Papel de produtor
1. Trabalho produtivo
2. Fomento de um ambiente de trabalho produtivo
3. Gerenciamento do tempo e do estresse
Papel de negociador
1. Construção e manutenção de uma base de poder
2. Negociação de acordos e compromissos
3. Apresentação de idéias
Papel de inovador
1. Convívio com a mudança
2. Pensamento criativo
3. Gerenciamento da mudança
Fonte: Quinn e Faerman (2003)

Dutra (2001, p.43) conclui que
Na busca de um modelo de gestão de pessoas,
recorremos a conceitos cuja propriedade é integrar o
conjunto de políticas e práticas de gestão de pessoas,
articulando estratégia do negócio e a arquitetura
organizacional à maneira de gerir pessoas, permitindo,
assim, correlacionar de forma direta e concreta a
contribuição de cada indivíduo ao desenvolvimento e ao
sucesso da empresa ou negócio. Dessa forma,
buscamos condições para dar um grande passo no
campo da administração de empresas.

2.4. DESEMPENHO
Zwell (2000) alerta que as competências estão ligadas ao desempenho
humano e esta questão tem sido alvo de estudos nos últimos 200 anos,
principalmente na área infantil e educacional.

Hanashiro, Teixeira e Zaccarelli

(2008) lembram que inicialmente o desempenho do trabalhador era medido pela sua
inteligência. Seguem informando que, para essa medição, Stern (2003) baseava-se
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no pressuposto de desenvolvimento de aptidão de acordo com a idade. Desenvolveu
então o conceito de QI (quociente de inteligência). Para esse psicólogo, a
inteligência era a capacidade de o indivíduo ajustar seu pensamento a novos
requisitos e o poder de adaptabilidade mental para novos problemas e situações na
vida.
Carbone et al. (2009) destacam o que afirma Gilbert (1978), o qual ressalta
que a competência humana é expressa em função do desempenho da pessoa no
trabalho, o que envolve não apenas o comportamento que o indivíduo adota, mas
também suas consequências, no tocante a realizações.
Carbone et al. (2009) definem a gestão por competências como um modelo
de orientação empresarial para o mercado e para o cliente, voltada para a geração
de resultados sustentáveis e para o desenvolvimento das competências de pessoas,
equipes de trabalho e unidades produtivas, indispensáveis ao sucesso empresarial.
Esses autores, por exemplo, recomendam a descrição das competências sob a
forma de referenciais de desempenho, ou seja, de comportamentos observáveis no
trabalho. Esclarecem ainda que a descrição de uma competência representariaum
desempenho ou comportamento esperado, indicando o que o profissional deve ser
capaz de fazer. As competências humanas (ZARIFIAN, 1999) servem como ligação
entre os atributos individuais e a estratégia da organização, agregando valor
econômico e social a indivíduos e a organizações, na medida em que contribuem
para a consecução de objetivos organizacionais e expressam o reconhecimento
social sobre a capacidade das pessoas, conforme o Quadro8.
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QUADRO 8 – Reconhecimento Social sobre a Capacidade das Pessoas

Analisando oQuadro8, Carbone et al. (2009) afirmam que se pode observar
que a aplicação sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho,
além de evidenciar a interdependência e a complementaridade entre esses três
elementos, gera um desempenho profissional. Esse desempenho, por sua vez, é
expresso pelos comportamentos que a pessoa manifesta no trabalho e pelas suas
consequências, em termos de realizações e resultados.
Uma das perspectivas examinadas atualmente na avaliação dos funcionários
do Banco do Brasil - destacam Carbone et al. (2009), é a criação de mecanismos
para orientar o processo de ascensão profissional baseada no mérito, com a
utilização de instrumentos que ponderam o desempenho profissional (expressão de
competências no trabalho) do funcionário, sua formação acadêmica, sua experiência
e a certificação de conhecimentos, entre outros aspectos relevantes ao exercício de
cargos comissionados. Brandão et al.(2008) afirmam que o desempenho no trabalho
é determinado não apenas pelas competências desenvolvidas pelas pessoas em
atividades de aprendizagem, sejam elas formais ou informais, mas também pelo
suporte oferecido pela empresa para aplicação dessas competências. Afirmam ainda
que o desempenho depende do conjunto de recursos que o contexto oferece para
sustentar a prática competente. Carbone et al. (2009) e Gonczi (1999) informam que
o desempenho resulta da relação entre competências da pessoa e o ambiente
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organizacional no qual o indivíduo atua. Brandão et al. (2008) concluem que o
desenvolvimento de competências profissionais e o suporte da organização à
aplicação dessas competências no trabalho, tornam-se unidade de análise
relevantes, visto que parecem explicar, em alguma medida, o desempenho de
pessoas, equipes e organizações. Freitas e Brandão (2005), bem como Sonnentag,
Niessen e Ohly (2004) ensinam que a aprendizagem constitui o meio pelo qual se
adquire a competência, enquanto o desempenho no trabalho representa uma
manifestação do que o indivíduo aprendeu da competência por ele adquirida em
processos de aprendizagem, sejam eles formais ou informais.
Segundo Pozo (2002), aprender significa mudar conhecimentos, habilidades
ou atitudes anteriores. Diz ainda que constitui uma mudança relativamente
duradoura no comportamento da pessoa, transferível para novas situações com as
quais se depara. Para ele, a aprendizagem está associada à noção de mudança e
pode ser observada no trabalho, quando se compara o desempenho da pessoa
antes e depois de um processo de aprendizagem. Freitas e Brandão (2005)
informam que o desempenho resultante da aplicação de novas competências revela
que o indivíduo aprendeu algo novo, pois mudou sua forma de atuar. Em uma
empresa onde existem ações de educação corporativa como mecanismos formais
para promover a aprendizagem, tais ações ganharam grande importância, evoluindo
de iniciativas esporádicas e isoladas para um processo contínuo e múltiplo (EBOLI,
2004; VARGAS, 1996). Abbad e Borges-Andrade (2004) e Freitas (2005), dizem que
tais ações podem ter como objetivo principal, o desenvolvimento de competências
específicas, melhorar o desempenho do empregado, prepará-lo para exercer novas
funções ou oferecer a ele oportunidades de crescimento mais amplas, sem vínculo
direto com determinado trabalho. Oliveira-Castro et al. (1996) apresentam, no
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Quadro 9, parte do modelo teórico que embasou a construção dos procedimentos de
diagnóstico e resolução de problemas de desempenho. Segundo esses autores,
nesse modelo o desempenho é função de múltiplas variáveis, o que torna
necessária a ampliação da procura de fontes de problemas de desempenho. Dizem
ainda que avaliador e avaliado devem investigar a influência de cada fator,
identificando sua natureza e em que nível se encontra.
QUADRO 9 - Fatores que podem afetar o desempenho no trabalho

2.5

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Nassif (2008, apud HANASHIRO et al., 2008) define que a gestão do desempenho
humano pode ser analisada em três dimensões: expectativas, recursos e
motivação. Para explicá-las, estabeleceu três verbos:
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- saber: está relacionado como o conhecimento que a pessoa tem sobre seu
desempenho no cargo e os conhecimentos das expectativas que os dirigentes têm
de seu desempenho;
- poder: se refere às condições e recursos que pessoa tem para desempenhar e
conduzir seu trabalho;
- querer: refere-se à predisposição, motivação e interesse da pessoa diante das
tarefas que tem sob sua responsabilidade.
Nassif (2008) faz uma síntese de cada verbo no Quadro 10 abaixo:
QUADRO 10 – Síntese dos Verbos

Nassif (2008) informa que o relacionamento dessas dimensões nos permite
conhecer a situação em que o desempenho pode estar enquadrado, subsidiando
seu gerenciamento. Para facilitar o entendimento das vertentes, Nassif (2008) as
conceitua, conforme abaixo:
- técnico/operacional  foco no indivíduo
- desenvolvimento / aprendizagem  foco no grupo
Nassif (2008) afirma que é a cultura organizacional que leva as empresas a
adotarem diferentes procedimentos de avaliação. Segue dizendo que a cultura,
associada ao estilo de liderança, estratégias, ambiente organizacional e ao estilo de
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administração da empresa, define o tipo de avaliação que será utilizada pela
empresa. O Quadro 11expõe as vertentes da avaliação de desempenho.
QUADRO 11 – Vertentes da Avaliação de Desempenho

Nassif (2008) destaca, porém, que o princípio da avaliação é sempre o
mesmo, independente da finalidade ou método escolhido:
- avaliar o desempenho dos funcionários;
- verificar se o desempenho condiz com as exigências do cargo;
- verificar se o trabalho está alinhado com os objetivos e metas estipulados; e
- comparar resultados.
Nassif (2008) aponta que as empresas mudaram a forma de relacionamento
com seus empregados, exigindo mais autonomia, mais iniciativa, trabalho em
equipe, desenvolvimento de massa crítica, ampliação do conhecimento, mais
criatividade e comprometimento com os resultados, além de outras competências e
habilidades relacionadas com sua área de atuação. A avaliação de desempenho não
ficou fora desse pensamento e alinhamento. Esse autor notou que algumas
empresas que vinham aplicando a avaliação de desempenho centrada na pessoa,
por métodos tradicionais e com a finalidade de comparar os empregados, tiveram
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que rever esse processo, dado que não estavam respondendo às exigências
mercadológicas, embora muitas ainda os utilizem.
Nassif (2008) ensina que a avaliação de desempenho com foco no
desenvolvimento e na aprendizagem objetiva dar oportunidades de crescimento para
a pessoa no contexto da organização. Esse modelo sugere que as metas sejam
planejadas e, a posteriori, seja considerado o que foi realizado e o que necessita ser
revisto ou superado. A autora esclarece que a avaliação de desempenho centrada
nessa perspectiva é mais recente e focaliza mais especificamente:
- o desempenho individual em sintonia com as estratégias da organização e do
grupo;
- o desempenho passado e atual do empregado com as metas traçadas para o
futuro;
- as perspectivas de crescimento dentro da empresa, tendo como parâmetro o
próprio desempenho e do grupo de trabalho.
Segundo ela, esse modelo de avaliação é mais utilizado pelas empresas que
já vivenciaram o modelo tradicional e que procuram alternativas para enfrentar os
desafios centrados nas pessoas.
Oliveira-Castro et al. (1996) informam que implantar sistema de avaliação de
desempenho em ambientes organizacionais tem sido um grande desafio para os
profissionais da área de recursos humanos, mesmo em países em que há farta
produção científica e tecnológica disponível, conforme Abbad-Oc (1994). Seguem
ensinando que um modelo de avaliação, para ser bem-sucedido, deve respeitar as
características culturais da empresa. Dizem ainda que mesmo os modelos mais
avançados podem fracassar se as práticas informais de avaliação forem
inadequadas. Os sentimentos de injustiça e iniqüidade são muito freqüentes nas
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culturas de leniência. Sugerem que os sistemas devem ser justos e imparciais,
baseados em padrões de desempenho atingíveis, objetivos e claros, apoiados na
realidade dos cargos. Os fatores de avaliação devem ser claramente definidos e os
instrumentos devem exemplificar as ações observáveis.
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3.

METODOLOGIA

3.1 ABORDAGEM
Considerando o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (2009) a
pesquisa teve cunho qualitativo, pois foram feitas entrevistas de campo, no próprio
ambiente de trabalho dos entrevistados, ou seja, em seu ambiente natural e serão
focadas as perspectivas dos participantes e o seu significado.
3.2. QUANTO AOS FINS E AOS MEIOS
3.2.1. Quanto aos fins
Quanto aos fins, foi descritiva, pois, depois de transcritas as entrevistas, foram
identificadas as competências dos gerentes de melhor desempenho.
3.2.2. Quanto aos meios
Quanto aos meios, além da pesquisa bibliográfica que compôs o referencial teórico,
houve pesquisa de campo, pois as evidências foram coletadas no ambiente natural
onde trabalham os gerentes.
3.3.

ESTRATÉGIA QUALITATIVA
A estratégia utilizada foi o estudo de caso, onde foram investigados

fenômenos contemporâneos, examinados segundo perspectivas fundamentadas em
proposições teóricas que permitiram guiar a coleta e análise das evidências. Esse
referencial embasou um conjunto de questões que foram exploradas nas entrevistas.
Este estudo de caso único foi integrado (“embedded”), pois tambémforam
entrevistados funcionários de diferentes áreas e níveis hierárquicos.
3.4.

CASO ESTUDADO
A unidade estudada foi o Banco Beta, conforme percebido por gerentes de

seis agências bancárias de uma Regional (Rio Norte) da cidade do Rio de Janeiro,
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pela Gepes – Gestão de Pessoas, através do seu gerente; e pela Superintendência
Regional, em relação ao sistema de gestão por competência.
No Banco Beta existem cinco níveis de classificação de agências, que vão
desde o nível 1, o mais cobiçado entre os gerentes, pois possuem maior estrutura,
maior salário de referência, maior PLR – Participação nos Lucros e Resultados e
maior visibilidade interna a fim de galgar cargos maiores dentro da hierarquia da
empresa. A partir daí, seguem-se as de nível 2, 3, 4 e 5. As últimas, com estrutura
física pequena e quadro de pessoal muito enxuto, geralmente localizam-se em
municípios pequenos ou dentro de órgãos governamentais dos três níveis de
governo – federal, estadual ou municipal - ou dentro de empresas privadas.
Quem tem a alçada para nomeação dos Gerentes Gerais e Gerentes de Negócios
(antigo subgerente) no banco estudado, em cada estado da Federação, é o
Superintendente Estadual de Varejo. Geralmente, o processo de nomeação para
estes

cargos

nasce

com

uma

indicação

do

Superintendente

Regional,

principalmente pelo desempenho do Gerente no Programa Sinergia.
Os que já são gerentes e desejam uma agência de maior nível, são
observados pelos seus resultados em programas, campanhas de vendas de
produtos e serviços e o atingimento de seu acordo de trabalho. Esses itens são
fundamentais para almejarem serem nomeados. Os gerentes de primeira
investidura, que saem dos quadros da gerência média e, em geral, serão nomeados
para agências de níveis 4 ou 5; ou como Gerentes de Segmento em agências
maiores atuando ao lado de Gerentes Gerais mais experientes, têm que ter tido
desempenho relevante nas agências pelas quais passaram, com bons resultados
das carteiras negociais que conduziam.

62

O Banco Beta adota como sistema de avaliação de seus funcionários a “Gestão de
Desempenho por Competências”, cujos principais objetivos são:
a) orientar o processo de desenvolvimento profissional;
b) contribuir com o planejamento de carreira;
c) facilitar a consecução dos objetivos organizacionais;
d) subsidiar outros sistemas e programas de gestão de pessoas, tais como TAO
(Sistema de Talentos e Oportunidades), Programa de Ascensão Profissional,
processos seletivos, recrutamento e comissionamento.
Atualmente o que vem balizando as avaliações de desempenho nas GDPs dos
Gerentes Gerais e servindo de base para novas nomeações ou ascensões em níveis
de agências – conforme já explicado sumariamente na Introdução - é o Programa
Sinergia, onde são medidas as metas numéricas, estabelecendo três níveis de
atingimento, que são: bronze, prata e ouro. Bronze significa o atingimento da média
Brasil em determinado item, prata significa o atingimento de 98% da meta e ouro o
atingimento de 100% dos itens, enquanto a GDP mede o desempenho em outras
perspectivas além do financeiro que são: financeiras, clientes, processos internos,
comportamento organizacional e sociedade.
O TAO é um sistema de recrutamento eletrônico interno que identifica os
candidatos a uma determinada função comissionada. É um sistema informatizado de
recrutamento, que compara as competências e experiências do candidato com as
necessidades da empresa.Portanto, avaliar o desempenho, no Banco Beta, é utilizar
um padrão proposto pela organização, compará-lo com um comportamento ou
resultado observado ao longo do ciclo e emitir conceito a respeito da diferença entre
esse padrão e o comportamento ou resultado observado. Define ainda que as
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competências representam combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades
e atitudes, expressas no desempenho profissional.
A GDP (Gestão de Desempenho por Competências) é um sistema de
avaliação 360 graus onde os funcionários são avaliados pelos subordinados (se
houver), pelos superiores e pelos seus pares (com exceção dos Gerentes Gerais e
Gerentes de Negócios) em agências.
A GDP se subdivide em cinco perspectivas, cada uma das quais, por sua vez, se
apresenta também dividida em Fundamentais e Gerenciais: a) Financeira; b)
Clientes; c) Comportamento Organizacional; d) Processos internos; e) Sociedade.
O Placar do funcionário é a média aritmética das avaliações de seu superior,
da média de seus subordinados e da sua própria avaliação. Os itens da GDP são
quantificados de 1 a 5, sendo que 1 é o pior e 5 é o melhor.
O Banco Beta também utiliza um programa chamado “Ascensão Profissional
no Banco”, o qual propicia a gestão da carreira compartilhada entre o funcionário e a
organização, considerando ações de desenvolvimento profissional a partir das
necessidades, expectativas e aspirações de ambos.
O programa “Ascensão Profissional” visa qualificar os candidatos aos vários
cargos de gerência em agências e ao cargo de Superintendente Regional. Ele
possui três etapas, que são:
Etapa 1 – Certificação de conhecimentos (provas de conhecimento) –Para obter as
certificações, o funcionário submete-se a provas de conhecimentos elaboradas,
aplicadas e corrigidas por instituição com reconhecida excelência acadêmica, ou
pelo próprio Banco.
Etapa 2 – Qualificação – concorrência às oportunidades oferecidas pelo Banco –
consiste na avaliação dos candidatos em relação ao perfil profissiográfico necessário
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ao exercício das funções pretendidas, por meio do sistema TAO. O sistema avalia
eletronicamente (recrutamento on-line), com base nas informações existentes e de
forma balanceada, os conhecimentos, as competências, a experiência e a produção
de cada funcionário frente às oportunidades oferecidas. Esta etapa se encerra
quando os funcionários classificados passam, por fim, por avaliações técnicocomportamentais e por entrevistas.
Etapa 3 – Comissionamento – nomeação dentre os funcionários qualificados - é a
fase de nomeação do funcionário para o novo cargo, só permitida àqueles que
possuem suas competências atestadas pelo TAO.
Cabe ressaltar que o ciclo de avaliação no Banco Beta é semestral, coincidindo com
o período de apuração de resultados, pois como instituição financeira, publica
semestralmente seu balanço.
3.5. SELEÇÃO DE SUJEITOS
Os entrevistados foram selecionados pela sua representatividade entre os
Gerentes Gerais, em função de seus excelentes desempenhos no Programa
Sinergia, notadamente aqueles que atingiram a etapa Ouro e, conseqüentemente,
pelas excelentes avaliações em suas GDPs; e também pela facilidade de acesso ao
corpo funcional gerencial e pela proximidade das agências. Foram entrevistados seis
Gerentes Gerais do banco no município do Rio de Janeiro, preferencialmente na
Regional Rio Norte. Além deles, foram também entrevistados o Superintendente
Regional e o gerente da área de Gestão de Pessoas – GEPES, totalizando oito
pessoas.
3.6.TÉCNICAS DE COLETA DE EVIDÊNCIAS
Foi elaborado um roteiro de entrevista para os seis Gerentes Gerais e o tipo
de coleta por entrevistas individuais. As entrevistas foram de “fundo de quintal”
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(GLESNE; PESHKIN, 1992), pois versaram sobre a própria organização do
pesquisador e colegas no próprio local de trabalho.
As entrevistas foram feitas nas agências de cada um dos gerentes escolhidos.
As entrevistas foram semi-estruturadas. Além disso, para assegurar a triangulação
das fontes de coleta de evidências, foram coletados documentos públicos e
privados, tais como relatórios gerenciais e relatórios de desempenho. Houve
também observação, haja vista o pesquisador ser da mesma empresa dos
entrevistados e pertencer ao mesmo grupo gerencial.
3.7. TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS
Após cada entrevista, as mesmas foram transcritas. Foram transcritas
também as observações de campo de cada uma delas. Após as transcrições e
digitalização de documentos que compõem as análises, foram verificadas todas as
evidências, submetendo-as à análise de conteúdo categorial. A partir daí, os dados
foram codificados, verificando palavras, sentenças, idéias ou termos comuns entre
eles.
3.8. LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
Uma das limitações decorrentes do estudo de caso qualitativo é que, de
acordo com YIN (2010), ele só permite generalizações teóricas e limitadas para
outros casos, não permitindo, obviamente, generalizações estatísticas. No entanto,
isso é suplantado pelo fato de o material trazido pelas entrevistas semiestruturadas e
pelas demais fontes de evidências qualitativas permitirem que seu resultado
apresente maior profundidade.
Como o pesquisador optou, por questões de acessibilidade,por um grupo de
gerentes da Regional Rio Norte, as conclusões não podem ser generalizadas para
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outras Superintendências Regionais do país, nem mesmo para as demais do estado
do Rio de Janeiro.
O autor pertence ao quadro funcional da empresa, mais especificamente ao
grupo de Gerentes Gerais da Superintendência Regional Rio Norte, onde se
concentra a pesquisa de campo, o que traz maior probabilidade de ela vir a ficar
enviesada, pois, além de colegas, em alguns casos,alguns entrevistados têm maior
proximidade - e até mesmo amizade - com o pesquisador. Com isso,as respostas
podem sofrer distorções, pois os entrevistados podem responder olhando o
pesquisador como colega ou até pela imagem que têm dele. No caso daqueles que
não são tão próximos, as entrevistas poderão trazer informações indiretas, mais
genéricas e, talvez, até mais cautelosas.
Afora isso, os entrevistados são muito atarefados, saindo em visita a clientes
todos os dias, o que diferenciou a duração das entrevistas e, portanto, a quantidade
de elementos extraídos das entrevistas.
Cabe, também, menção, ao fato de o pesquisador poder ter cometido, sem
se dar conta, alguns deslizes durante a entrevista, pelo fato de não ter familiaridade
anterior com a condução de pesquisas qualitativas.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Apresentação dos Resultados
Em relação aos resultados foram encontradas nove categorias, a saber:
- competências organizacionais;
- avaliação de desempenho;
- competências relacionadas a gestão de pessoas;
- desenvolvimento de competências
- avaliação de competências;
- vínculo entre as competências gerenciais e o desempenho do Banco;
- importância do estágio em Superintendência Regional;
- importância do estudo individual para obtenção das certificações; e
- competências mais fortes dos entrevistados.
4.1.1 Competências Organizacionais
Na categoria Competências Organizacionais foi destacada como uma das
principais competências a Intermediação Financeira, que se refere como o Banco
capta recursos em uma ponta, através de produtos como depósitos à vista,
certificados de depósitos bancários (CDB), fundos de investimento etc. e os
repassados

para

outra

ponta,

através de créditos

a pessoas físicas e

jurídicas.Quatro opiniões merecem menção. O entrevistado G destaca “eu acredito
que o Banco seja extremamente competente na intermediação financeira”. O
entrevistado D corrobora a mesma opinião, acrescentando fatores importantes da
intermediação, dizendo: “Eu acho que este trabalho, além de gerar resultado
financeiro para a própria empresa, ele é fundamental para gerar desenvolvimento,
gerar emprego, gerar renda e gerar inserção social”. O entrevistado C tem a mesma
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opinião, mas de forma mais sucinta e bem direta: “A captação de recurso e o
empréstimo desse recurso”.
Dois entrevistados apontaram como competências organizacionais, a sua
solidez e credibilidade. O entrevistado E destaca que “o Banco é bom na sua
solidez, na imagem que ele passa de credibilidade, tanto internamente quanto
externamente”. O entrevistado H vai no mesmo sentido, dizendo que “competência
organizacional é toda a credibilidade, a marca da empresa e isso é muito forte”.
Um dos entrevistados destacou como competência organizacional o seu
corpo funcional, além do tamanho da empresa, dizendo: “seu tamanho, seu histórico
e a garra do pessoal”.
Outro entrevistado destacou a gestão no varejo como competência
organizacional, ao resumir, dizendo: “é claro que você tem outros pilares, que na
verdade se originaram do varejo, mas onde você tem a base da competência do
Banco é a gestão do varejo”. Atualmente, com aproximadamente 55 milhões de
clientes, o Banco atende em sua grande maioria em agências de varejo em todo o
país. Agências de varejo são aquelas que estão situadas nas principais áreas
urbanas do País e também no interior, onde é visível a marca do banco, com acesso
via terminais de auto-atendimento, atendimento presencial e com caixas executivos
para recebimentos e pagamentos e onde milhares de negócios são feitos
diariamente.
4.1.2 Avaliação de Desempenho
Na categoria “avaliação de desempenho” foram feitos três destaques onde a
avaliação é pautada no resultado. O entrevistado E opina que “eu acho que a
avaliação do meu desempenho ainda é muito pautada no resultado. Ele (banco) não
se preocupa muito de como eu fiz para chegar ali. Hoje a nossa medição é
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puramente se você chegou ao resultado ou não”. O mesmo entrevistado segue
dizendo que “a GDP, ela hoje tem uma ferramenta lá, interessante, que avalia as
competências, mas não é feita dessa maneira, infelizmente”. O entrevistado F
reforça essa perspectiva, de maneira mais incisiva, em relação a sua avaliação de
desempenho dizendo:
Você não fazer bom uso da ferramenta de gestão de
desempenho, onde você teria que avaliar as
competências e a presenças delas durante o período;é
você meio que negligenciar isso e ter como única e
exclusivamente o resultado, porque demonstrar
competências, dependendo de algumas circunstâncias,
não necessariamente é chegar naquele resultado. E aí
você coloca todo o peso da avaliação em uma única
perspectiva. É um mau uso.

O entrevistado B, de forma mais sintética, diz que a avaliação de
desempenho é igual àquela feita pelo mercado e diz bem objetivamente: “se deu
resultado é bom, se não deu não é bom”.
Outras duas opiniões destacaram a avaliação 360 graus. O entrevistado G dá
ênfase à sua opinião, informando que:
Hoje eu acho que essa avaliação 360 graus que nós
temos, de subordinados, laterais e superiores
hierárquicos, eu acho que ela demonstra um resultado
bem realista. Quando você tem apenas uma fonte de
avaliação, corre o risco de você ter uma parcialidade no
seu comportamento por conta do seu avaliador.

O entrevistado H elogia a avaliação pela GDP: “O Banco tem uma estrutura
muito boa de avaliação, que é o sistema GDP, GDP por competências que já tem
uma história, um caminhar, uma construção, uma vivência”. Destaca ainda que “tem
toda uma proposta de acompanhamento, com periodicidade, um sistema de
avaliação 360 graus”.
O entrevistado A demonstra certo desgosto, dizendo: “parece que o
programa Sinergia está mais importante que o ATB.” O entrevistado C dá ênfase à
meritocracia na avaliação de desempenho, registrando que “hoje está bem voltada
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para a meritocracia mesmo. Se a pessoa tem um desempenho legal, ela acaba
galgando outras posições ou ganhando visibilidade boa”.
O entrevistado D acha que a GDP poderia espelhar mais os resultados
obtidos e esclarece:
eu acho que avaliar competências é interessante, mas
também a gente precisa agregar resultados, porque você
pode ser competente e não necessariamente produzir
resultado. Vincular competência a desempenho de uma
forma específica é muito difícil, mas eu acho que o
conjunto de competências tem que gerar um resultado
para a empresa.

Observa-se que, apesar da existência da ferramenta formal, que é a GDP,
supostamente ela não está sendo utilizada conforme previsto em seu manual de
uso, pois, conforme pode ser visto no Anexo 4, ela possui todos os requisitos para
avaliação como BSC (Balanced Score Card), onde de forma balanceada são vistos,
além das metas numéricas, outros quesitos que são necessários a uma boa gestão.
4.1.3 Competências em Gestão de Pessoas
Na categoria Competências da GDP, buscou-se apurar se as competências
listadas na GDP atendem as necessidades ou se deveriam ser incluídas ou retiradas
outras perspectivas.
Grande parte dos entrevistados (sete) entende que as competências a serem
analisadas na GDP são suficientes para a avaliação funcional e atendem ao
conjunto de necessidades a ser verificada.
O entrevistado F opina:
o Banco espera que uma pessoa tenha competências
em todas as áreas e que elas se equilibrem. Então, essa
expectativa, eu acho que ela é realmente adequada à
responsabilidade que a pessoa vai ter. O que se espera
que a pessoa desenvolva e tenha, é adequada para você
enfrentar o dia-a-dia.

O entrevistado G corrobora essa opinião: “Eu acho que ela é bem objetiva. A
nossa avaliação atual, que solicita ali nas competências, eu acho bem abrangente”.
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O entrevistado H também acha suficiente o que está na GDP para ser verificado e
detalha:

Eu acho que está razoável. O que precisa é ser melhor
trabalhado. As dimensões são todas colocadas em
perspectivas e, se a gente procurar, vai achar a
perspectiva do comportamento organizacional, tem a
questão de ser desenvolvedor, dele se preocupar com a
questão da saúde dos funcionários, dele se preocupar
com a capacidade de decisão, de liderança, estilo de
gestão. Tudo isso está lá.

Em relação à possibilidade de se retirar ou colocar alguma outra
competência, nenhum entrevistado acha que deveria ser retirado algo, porém quatro
entendem que poderiam ser agregadas outras coisas. O entrevistado B acha que
“deveriam ser incluídos números ali dentro”. O entrevistado G destaca uma que
entende deveria estar lá e não consegue achar dentro das que existem: “o
relacionamento interpessoal, parte da colaboração inter equipes.” O entrevistado D
acha que poderia ser incluída a gestão de ativos e esclarece: “se nós tivéssemos um
direcionamento mais específico. Na versão deste ano nós não temos uma
competência específica para gestão de ativos.”
4.1.4 Desenvolvimento de Competências
Na categoria Desenvolvimento de Competênciasencontram-se opiniões dos
entrevistados para saber se consideram que o Banco ajuda a desenvolver as
competências gerenciais dos funcionários ou não, se existem programas formais ou
informais, quais os facilitadores ou dificultadores para desenvolver essas
competências, como aprender a gerenciar e se somente desenvolver competências
resolve os desafios da gerência.
De

forma

bem

interessante,as

opiniões

se

dividiram,

onde

quatro

entrevistados disseram que sim e quatro entendem que não, no que diz respeito se
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o Banco desenvolve competências gerenciais. Entretanto, alguns, como os
entrevistados C e D, embora achem que sim, dizem que ainda está faltando algo.
Entre os que não acham que haja ajuda no desenvolvimento das competências, o
entrevistado B informa que: “o Banco, de forma massificada, não faz nada; de forma
maior, não faz nada, nem pra mim nem para os meus escriturários, que tomaram um
2 de outro gerente. O banco não gera nada de forma automática.” O entrevistado F
reforça, desabafando:
Eu acho que a empresa não ajuda como deveria ajudar
a gente a desenvolver essas competências. Eu acho que
tem que ser a preocupação da empresa, porque na
verdade significa a perenidade dela. Ao invés de
algumas ações, tentar materializar isso. A empresa não
ajuda em nada. É contigo e vai lá...

O entrevistado G acha que sim, dizendo: “tentando ministrar cursos,
passando a cultura organizacional da empresa, seguindo uma diretriz de ascensão
através de qualificação, entrevistas”. O entrevistado H concorda com G e diz que há,
lembrando:
Este ano foi criado o programa de formação de líderes.
Já tivemos no passado um treinamento chamado
„diálogo‟, agora estamos tendo de gerenciamento
sustentável. Para os de primeira investidura, tem uma
formação específica, então tem toda uma formação de
líderes.

O entrevistado C diz que há, porém o banco o faz indiretamente e que acha
subaproveitada, justificando: “Tiveram alguns pilotos no passado. Teve o programa
„Novos Gestores‟ que o Banco investiu pesado e, como um curso mais longo,
acabou indo por terra.” Segue dizendo que “esses programas seguem movimentos
espasmáticos (sic) e que tinha que ter um programa realmente.” Para complementar,
sugere: “eu acho que falta um programa de trainee ou uma trilha.” O entrevistado D
acha que sim, porém entende que “têm pessoas responsáveis por executar este
direcionamento”. Segue dizendo que “se nós, enquanto líderes, não atuarmos como
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orientador ou formador, pode ter a política que for que nada vai acontecer.” E segue
detalhando o papel de cada um: “eu acho que este papel cabe ao Regional, cabe
aos gerentes com sua equipe, com a gerência média com seus funcionários, aos
Superintendentes Estaduais, por sua vez, com os seus Regionais”. Embora também
o entrevistado H entenda que sim, repetiu o pensamento de D dizendo: “a busca, ela
fica de você buscar seu superior e pedir recomendação de cursos ou o próprio
procurar apoio da GEPES; ou ainda participar dos programas institucionais que são
gerais.”
Quando questionados se havia programas formais para desenvolvimento de
competências, o resultado foi o mesmo, ou seja, quatro opiniões com resposta
afirmativa e quatro com opiniões negativas e, da mesma forma, alguns acham que
sim, porém com ressalvas. O entrevistado B diz: “tem esses programas como o
„diálogo‟, o de liderança, o de sustentabilidade e tal para administradores, mas, para
a gerência média, não. Existe o programa formal, mas ele não é útil.” O entrevistado
F também analisa de forma semelhante: “hoje sim, mas está embrionário, que é o
programa de desenvolvimento de líderes, onde você tem algumas ações.” Segue
dizendo que fez o curso e que achou ele “bem raso”. Das negativas,cabe destaque
para o entrevistado A, que diz: “não, eu acho que na prática está meio vago isso aí.
Teria que ser uma coisa mais prática”. O entrevistado G apóia a visão de A, porém
de uma forma mais incisiva, dizendo: “Formal, eu não enxergo, porque hoje a gente
está mais focada para o resultado.”
Os entrevistados foram questionados também se viam algum programa
informal para desenvolver competências. Sete dos entrevistados disseram que sim.
O entrevistado A disse simplesmente: “informal, eu acho que não”. O entrevistado B
disse que sim, porém foi o único a destacar a importância do programa „Fazendo e
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Aprendendo‟ (FAZAP), dizendo: “Tem o FAZAP, que é a melhor das práticas que eu
acho para o dia-a-dia.” Todos os demais destacaram a troca de experiências como
prática informal de desenvolvimento de competências. O entrevistado D fala
positivamente dizendo: “se a gente considerar a troca de experiências entre gestores
como uma prática informal, sim. Aliás, eu acho extremamente importante.” O
entrevistado H corrobora esse ponto de vista, acrescentando:
a questão do estímulo a troca de experiência, do
feedback, do retorno de como um caso que foi
construído, da exemplificação, da troca dentro de uma
rede, mesmo quando fazem consulta à Gepes. Essa
informalidade é o que enriquece o desenvolvimento de
competências.

No que tange ao aprendizado referente a gerenciamento, aparecem duas
opiniões favoráveis sobre os mais novos, caso pudessem ter um acompanhamento
junto aos mais experientes; duas opiniões sugerindo programas de treinamento e
uma opinião favorecendo o uso de palestras.
O entrevistado A sugere “acompanhar um gerente mais experiente por algum
tempo, como se fosse um curso preparatório, de uns seis meses, antes de você
estar apto a assumir qualquer tipo de gerência.” O entrevistado E tem a mesma
opinião e propõe: “colocar alguém de primeira investidura, colocar ao lado dos mais
experientes por uns quarenta e cinco dias; ou então a gente mesmo com esses
caras, e fazer um seminário com as boas práticas deles, pela Gepes, um troço bem
feito”.
Com destaque para a questão do treinamento, o entrevistado C sugere:
um programa como o Novos Gestores. Para você ser
Gerente Geral, uma carreira de administração, você tem
que ter um bom desempenho, mas você teria que passar
por esses treinamentos e, ao final, ser certificado para
entrar ou não.

O entrevistado F destaca o treinamento de coaching, atualmente somente
oferecido para Superintendentes Estaduais e Regionais, dizendo:
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essa questão do coaching, você não vai pegar alguém
que está começando. Você tem alguém que já está
desenvolvendo e precisa aprimorar suas práticas, que
precisa desenvolver suas competências, que precisa
focar suas ações e com alguém que faça essas
orientações, fantástico!.

Segue,enfatizando que “o coaching é imediato. Você desenvolve para colocar
na prática ali e agora. Dá resultado.” O entrevistado B destaca a participação em
palestras, dizendo: “Você lembra, numa reunião que tivemos, uma palestra da Luiza,
do Magazine Luiza?” Esclarece: “aquela uma ou duas horas de palestra dela
acrescentou muito mais para as lideranças, porque ela é uma líder nata e a maneira
que ela tem de agir”.
Em relação aos facilitadores para desenvolvimento dessas competências, as
opiniões foram variadas. Os entrevistados A e E destacaram a experiência. A disse:
“eu acho que a experiência é o que conta mais. Além da experiência, é a vivência do
negócio”. O entrevistado E opina: “o melhor para desenvolver competências são as
práticas diárias, pela sua formação de anos de vida, talvez pela sua característica
pessoal, mesmo”. O entrevistado C destaca como facilitador o treinamento, dizendo:
“o próprio treinamento é um elemento. Na hora que você entra num ciclo de PDCA,
onde você tem ali o planejamento, o desenvolvimento a verificação e a ação, você
vai se auto-alimentando”. O entrevistado F destaca a diversidade que existe: “de
alguma forma, o que pode facilitar o desenvolvimento das competências é a
diversidade que a empresa da gente tem”. Voltando a referir-se ao resultado,
continua: “se você conseguir, de alguma forma, administrar essa questão da
urgência do resultado, aí você tem facilidade”. O entrevistado D destaca a
comunicação como um facilitador: “eu acho que a comunicação é fundamental no
processo de desenvolvimento das competências”. E explica essa comunicação:
“quando eu falo de comunicação, estou falando de informação. Não consigo
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perceber ninguém se desenvolvendo se não tiver informação”. O entrevistado H
opina que as diretrizes são facilitadores: “os facilitadores são as diretrizes bem
estabelecidas, as estratégias bem estabelecidas, a cultura da empresa, o
comprometimento que se tem com a empresa”. Os entrevistados B e G não
opinaram.
Em relação aos dificultadores, o entrevistado A destaca que o fato de o
próprio gerente não buscar sua melhoria, dizendo: “sinceramente,ao pensar em
evoluir essas competências, acho que vai muito do gerente”. O entrevistado B atribui
a dificuldade à falta de tempo: “quando você tem falta de tempo, não consegue nem
ler jornal”. O entrevistado C acha que o que dificulta são os cursos em forma de
espasmos: “quando você tem cursos em espasmos, quando você tem coisas soltas,
movimentos temporários, acaba que você não consegue e aí dificulta, porque você
estuda, dá uma ênfase agora, depois deixa pra lá, depois volta a fazer”.

O

entrevistado E não fez comentários em relação a dificultadores. Os entrevistados F,
G e H, destacam como fator dificultador a urgência nos resultados. F diz:
o que dificulta muito é a urgência que se espera certos
resultados; então, essa urgência dificulta você
desenvolver competências, porque você tem que estar
110% focado em uma única coisa e aí, com essa
urgência e a necessidade da entrega, você não vai
desenvolver essas competências.

O entrevistado G corrobora: “na dificuldade, eu vejo a necessidade de você
fazer a entrega permanente”.
O entrevistado D destaca como dificuldade a própria comunicação: “eu acho
que democratizar a informação é uma preocupação que eu tenho”. O entrevistado
H diz também que o resultado urgente é um dificultador:
a empresa, no meu entender, está passando por um
momento interessante de transição, um momento que
estamos sendo chamados a responder desafios que não
são pequenos. Os desafios às vezes são simultâneos.
Você está num momento que está se organizando
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também, então há demandas simultâneas, metas
ousadas e isso significa dificultadores. Você tem que
responder muita coisa ao mesmo tempo.

Somente dois entrevistados opinaram se só desenvolver competências
resolve a dificuldade dos gerentes. O entrevistado A diz: “ajuda, mas não resolve.
Acompanhar um gerente que tem maior destaque em certo quesito. Acompanhar um
gerente que sabidamente sabe fazer uma gestão de pessoas impecável, que
consegue motivar todo mundo”. O entrevistado B reforça: “lógico, não é só isso que
vai gerar resultado. Volto a dizer, porque você pode ter muita competência
gerencial,[mesmo] se você não tiver gestão”.
4.1.5 Avaliação de Competência
Os entrevistados foram consultados se as avaliações de competências que
são feitas são formais ou informais.
Dois entrevistados não fizeram comentários a respeito; os entrevistados A e
F acharam que são mais informais, os entrevistados B e H acham que ela é formal,
um comentou que ela tem muita subjetividade e outro destacou a necessidade de
resultado. O entrevistado A diz que “para fazer um acompanhamento formal, talvez
ficasse um pouco engessada. Talvez estivesse induzindo comportamentos que não
seriam bons para os negócios”. O entrevistado F corrobora, comentando:
“Infelizmente está só se cumprindo uma obrigação.” O entrevistado B diz que “tem a
subjetividade, mas ela é formal”. Continua, explicando que “ela é feita, porque tem
que ser feita, naqueles prazos que têm que ser feitos, porque, se fosse informal, ela
seria feita conversando”. O entrevistado H explica a formalidade:
As pessoas às vezes não compreendem isso. Ela tem
uma parte da meta e uma parte que é de competência
que é a parte de avaliar o lado dos conceitos, dos
comportamentais e essa é a parte subjetiva e a parte da
meta é a parte objetiva.
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O entrevistado C fala em subjetividade dizendo: “tem a subjetividade, mas,
como diziam no passado, a gente tem um movimento pendular dentro do Banco”.
Segue, explicando esse movimento:
Você tinha um lado totalmente voltado para o corpo
funcional e para o academicismo, deixando o resultado
em segundo plano; agora virou tudo para o resultado,
então passa a ser o resultado como parâmetro balizador
de todas aquelas competências.

O entrevistado C sugere que: “eu acho que chegou a hora de chegar ao meio
do caminho; aliás, os dois seria o melhor dos mundos”.
O entrevistado E diz diretamente, corroborando a opinião de C, que, quanto ao
resultado, é “a necessidade do resultado, mas está sendo assim hoje”.
Complementa que “está faltando a GDP e que se tivéssemos uma GDP bem feita...”
4.1.6 Vínculo entre competências gerenciais e desempenho para o Banco
Questionados se a competência gerencial aumenta o desempenho do Banco,
à exceção do entrevistado F, que não opinou, todos concordam. O entrevistado A
diz: “se você for ver ao pé da letra e buscar melhorar aquelas competências ali, com
certeza o resultado melhora”. O entrevistado B corrobora: “eu acho que acrescenta
no resultado do Banco porque, se você não tivesse aquelas competências
gerenciais, mesmo que moderadamente, você não conseguiria ser o profissional que
é ou que alguém espera que você seja para gerar aquele resultado”. O entrevistado
H acrescenta: “É fundamental. Não existe desenvolvimento gerencial, você ser
capaz de uma empresa se desenvolver e atingir resultado sem o seu
desenvolvimento, ainda mais em uma empresa deste tamanho”.
4.1.7 Importância do Estágio em Superintendência Regional
Único a comentar que passar por uma Superintendência Regional antes de
assumir uma gerência geral era importante, o entrevistado A comenta: “eu acho que
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o gerente poderia passar uns trinta dias numa regional”; e complementa: “eu acho
que seria crucial isso aí”.
Para entender melhor o entrevistado A comentar sua passagem pela
Regional, ele foi o único dos entrevistados que ocupou o cargo de Gerente de
Negócios, trabalhando de perto com um Superintendente Regional.
4.1.8 Importância do Estudo Individual para Obtenção das Certificações
Em relação às certificações que são realizadas com o fim de se qualificarem
para a entrevista do processo seletivo de acesso ao cargo deGerente Geral, desde
que tenham no mínimo cinco anos de serviço, o único a comentar também foi o
entrevistado A, que diz: “Você pensa em uma certificação, você vai estudar para
aquela certificação, você lê os normativos, lê as apostilas, mas só aquilo, pra mim,
não acho suficiente para dizer que este colega está apto”.
4.1.9 Competências mais fortes dos entrevistados
Ao serem perguntados sobre quais as competências mais fortes que eles
viam em si, com exceção do entrevistado H, todos responderam que entendiam ser
a gestão de pessoas. O entrevistado A declarou: “eu procuro ter sempre a equipe
como se fossem meus, como se fossem parte integrante de mim”. O entrevistado E
também destaca o relacionamento: “eu procuro me relacionar com as pessoas de
maneira verdadeira. Eu prezo muito o relacionamento, prezo muito o compromisso”.
O entrevistado G acrescenta: “eu sei reconhecer o potencial das pessoas. É a
adaptação e tentar motivar as pessoas, que eu acredito que tenha conseguido em
muitos casos”. Diferentemente dos demais, o entrevistado D destaca o seu
conhecimento da empresa: “eu acho que uma das mais fortes é conhecer a
empresa. O conhecimento que a gente tem do porquê das coisas. A vontade de
fazer entregas e realizar”; porém, em determinada parte da entrevista, coloca que

80

também “a vontade de mobilizar as pessoas”. O Superintendente Regional também
destacou como competência importante a valorização da equipe.
4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Segue-se a análise das evidências encontradas, agrupadas nas nove
categorias, a saber:
- competências organizacionais;
- avaliação de desempenho;
- competências relacionadas a gestão de pessoas;
- desenvolvimento das competências;
- avaliação de competências;
- vínculo entre as competências gerenciais e o desempenho do Banco;
-importância do estágio em uma Superintendência Regional;
- importância do estudo individual para obtenção das certificações; e
- competências mais fortes dos entrevistados.
4.2.1. Competências Organizacionais
Com metade dos resultados apontando para a intermediação financeira,
parece clara a intenção da organização. De fato, a credibilidade da empresa faz com
que ela seja a maior captadora de recursos dentre os seus concorrentes no país. Em
momentos de instabilidade, os investidores buscam um porto seguro para deixar
seus recursos.
Um dos entrevistados destacou como competência gerencial o seu corpo
funcional, além do tamanho da empresa, dizendo: “seu tamanho, seu histórico e a
garra do pessoal”. Realmente, o seu tamanho, principalmente pela sua grande
capilaridade, facilita e contribui muito para o progresso da empresa. A empresa atua
em todos os tipos de mercados como, por exemplo, o de pessoa jurídica, governo
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etc. Além do varejo, sua atuação também é muito forte junto a clientes de empresas
médias e no segmento corporate, que são empresas de faturamento superior a 100
milhões de reais, tanto dentre as tomadoras quanto dentre as doadoras de recursos.
A própria empresa bem como suas subsidiárias desenvolvem produtos e serviços de
características únicas no mercado, chegando a todos os cantos do País, fazendo
com que os clientes se sintam atendidos e levando seus produtos a serem líderes de
mercado na maioria das áreas, como é o caso de capitalização e previdência. Todos
os recursos captados nesses e em tantos outros produtos são reinvestidos dentro da
própria empresa.
O Banco opera com destaque também na área de governo competindo com
os demais na captação de recursos dos governos federal, estadual e municipal, bem
como na conquista de diversas folhas de pagamentos dos governos. Atua
fortemente em Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), contribuindo com
sugestões e ações dentro de comunidades.
É também uma empresa destacada no comércio internacional, sendo também
uma das principais nessa área no Brasil, devido principalmente ao seu grande
conhecimento e experiência no ramo. Enfim, é uma empresa que busca atuar em
todos os tipos de mercados e, mais recentemente, vem adquirindo bancos em outros
países, principalmente onde existam várias empresas brasileiras atuando ou haja
uma expressiva comunidade de cidadãos brasileiros.
A força quantitativa e qualitativa do seu funcionalismo também sempre foi
muito grande em todos esses anos de existência, o que é reforçado pelo seu plano
de carreira e por um concurso público que permite a captação de muitas pessoas
talentosas, que se engajam na organização com a intenção de nela permanecer,
também em função da estabilidade que ela oferece.
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Um

entrevistado

destacou

a

gestão

no

varejo

como

competência

organizacional: “é claro que você tem outros pilares, que na verdade se originaram
do varejo, mas onde você tem a base da competência do Banco é a gestão do
varejo”.
Atualmente, com aproximadamente 55 milhões de clientes, o Banco atende
em sua grande maioria em agências de varejo em todo o país, onde é visível a sua
marca, com terminais de auto-atendimento, atendimento presencial e com caixas
executivos para recebimentos e pagamentos, e onde milhares de negócios são
feitos diariamente. São nessas agências onde se comercializam inicialmente todos
os produtos e serviços do Banco.
4.2.2. Avaliação de Desempenho
A opinião do entrevistado F sobre este tema condiz com a situação atual da
avaliação de desempenho, onde todos os esforços são concentrados em uma única
direção, que é o resultado.
Embora a avaliação 360 graus realmente possa relativizar a visão única do
superior imediato, para o nível dos Gerentes Gerais de agência não existe avaliação
lateral, somente as avaliações dos superiores e subordinados, além da sua própria.
Como se trata de média, o peso do avaliador pode ser bem grande principalmente
se a quantidade de subordinados for pequena.
O entrevistado A destaca essa questão, demonstrando certo desgosto ao
dizer: “parece que o programa Sinergia está mais importante que o ATB.” É forçoso
concordar com a observação feita, pois, desde que foi criado o programa, o ATB, foi
colocado em um segundo plano pela empresa, enquanto as cobranças maiores se
concentraram e se concentram sobre o programa Sinergia.
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Um dos desejos de avaliadores é que haja vinculação direta dos resultados à
gestão de pessoas (GDP), porém a essa GDP dos gerentes é agregado o Placar da
Dependência, onde os resultados numéricos são incluídos, para que ele pese sobre
a avaliação de forma ponderada, porém trata-se dos mesmos números expressos no
ATB, mas que são avaliados de forma diferente do programa Sinergia, o que leva a
crer que, de fato, os avaliadores pautam-se no programa Sinergia para expor sua
avaliação sobre os avaliados.De fato, a avaliação somente pelos resultados finais do
Programa Sinergia está levando os gerentes à ascensão de nível nas agências, mas
também tem deixado alguns estagnados, fazendo com que o resultado imediato seja
mais importante que sua construção sustentável ao longo do tempo.
É fato também que a avaliação de desempenho está toda pautada no
resultado do Programa Sinergia, fazendo com que todas as demais perspectivas
fiquem obscurecidas pelo resultado. Embora esteja previsto no sistema GDP que o
acompanhamento seja feito por escrito, para se avaliar o comportamento mês a
mês, a atribuição dos conceitos é feita apenas com a memória de curto prazo. Se os
resultados foram atingidos, todas as perspectivas serão bem avaliadas; porém, se
não forem atingidos, as demais perspectivas sofrerão também.
4.2.3. Competências em gestão de pessoas
As dimensões colocadas na competência em gestão de pessoas parecem ser
abrangentes e balanceadas, como demonstrado no Anexo 4. Há de se reconhecer
que muito do que se tem a observar está previsto nas competências atuais,
lembrando-se ainda que a questão de números que constam do Placar da
Dependência (Anexo 3), aí se inserindo a gestão de ativos, que,na linguagem
bancária,representa a captação de recursos.
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Diante de uma ferramenta formalmente bastante completa, lamenta-se que
seu uso real leve só a ver os avaliados sob a única ótica do resultado. Ela é muito
rica, no que diz respeito ao que se espera de um funcionário, seja qual for seu nível.
Por exemplo: o funcionário pode ser excelente em vendas, porém tem dificuldades
em processos e organização e ela apontaria a necessidade de melhoria nessas
duas últimas, mas, com a exclusiva ênfase no resultado, o fato de ser excelente
vendedor poderá ocultar as suas dificuldades, mesmo quando detectadas.
4.2.4 Desenvolvimento de Competências
Embora a avaliação de desempenho por competências exista há alguns
anos,nunca existiu nada direcionado para o aprimoramento daquelas competências
onde o avaliado tivesse mais dificuldade. A empresa deixa praticamente por conta
do avaliado e de seus avaliadores uma programação de atividades para suprir
quaisquer dificuldades. Mais recentemente, foi criado um programa para lideranças,
ou seja, para administradores com foco em liderança e sustentabilidade, que ajuda
os de primeira investidura, porém praticamente não agrega nada para os mais
experientes.Para os demais funcionários, não há nada formal. A expectativa é
grande sobre o avaliador, porém isso não ocorre, porque, com um dia de muitas
tarefas internas e atendimento aos clientes, arrumar tempo para os que trabalham
seis horas, alocados principalmente no horário de atendimento ao público, é quase
uma arte poder afastá-los do atendimento para fazer cursos.
Mesmo que as opiniões tenham sido divididas, não há um programa que
busque a correção de rumo quando há um hiato em uma competência, com nota
inferior ao desejado. Seria mais interessante que, ao se avaliar com nota baixa um
funcionário em determinada competência, fosse sugerida ou, até mesmo, houvesse
indicação compulsória para participação em algum programa de treinamento,
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mesmo que auto-instrucional, para seu aprimoramento, conforme sugerem o
entrevistado B, quando diz que “o Banco não gera nada de forma automatizada”; e
também o entrevistado H, que diz que “efetivamente pronto, você não tem”. Se o
avaliador, ao perceber ou entender que haja determinada deficiência e não
encaminhar o avaliado para um programa de aprimoramento ou até que o próprio
avaliado busque no mercado algo para ajudá-lo, o problema poderá permanecer
sem solução. Embora o Banco possua isso mapeado, não dá nenhum
direcionamento específico para tal, nem tampouco exige esse desenvolvimento de
outros setores da empresa.
Seria de grande valia para primeiros gestores que eles pudessem
acompanhar, antes de assumirem uma agência, gerentes mais experientes, que
ajudariam em muitas questões que só são aprendidas com um bom tempo,
principalmente em situações de conflito com clientes e com outras áreas da
empresa.
Uma das formas mais eficientes para promover o aprendizado é a troca de
experiências, seja dentro de sala de aula na Gepes ou em reuniões de
administradores. Podem-se captar dicas, sugestões, comentários que ajudem no
direcionamento dos negócios e na condução da equipe.
Nota-se dificuldade em se encontrar facilitadores, pois não há programas
formais de desenvolvimento de competências. Atualmente o melhor é aproveitar a
experiência dos demais, bem como o esforço pessoal para melhorar.
Mais uma vez, o destaque negativo vai para a ênfase excessiva na premência
de resultados e na colocação de metas demasiado ambiciosas, que se configuram
como dificultadores. Estar pressionado todos os dias e o dia inteiro para o
atingimento de metas faz com que outras questões importantes fiquem à margem
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das necessidades da empresa, embora, ao final, sejam cobradas e pesadas em uma
avaliação.
É certo que só desenvolver competências não resolve todos os problemas,
mas ajudaria muito se houvesse um programa formal para desenvolver as
competências que os Gerentes Gerais demonstrem ter mais dificuldade. Também
parece presente a necessidade de se aprender com os melhores, principalmente
com os melhores gerentes em cada área ou até mesmo com gerentes que são
destaque em diversas áreas.
4.2.5 Avaliação de Competência
As opiniões convergem para culpar a necessidade do resultado imediato
pelos problemas da avaliação de competências. Para se fazer uma avaliação bem
feita é necessário fazer um acompanhamento minucioso, colocando os pontos fortes
ou as dificuldades em um acompanhamento formal, o que é muito difícil no dia a dia,
devido ao trabalho intenso, muito embora faça parte escopo da função gerencial.
Uma anotação que não seja positiva na competência de gestão de pessoas do
funcionário pode não ser bem vista pelo avaliado, apesar de ter sido feita com o
intuito de provocar melhora. Pelo fato de poder desmotivá-lo, fica menos estressante
uma conversa informal do que um registro no sistema.
4.2.6 Vínculo entre competências gerenciais e desempenho para o Banco
Não há dúvidas para os entrevistados que o desenvolvimento de
competências é um grande salto para o desenvolvimento, não só pessoal, mas
principalmente para o desempenho de uma empresa.
Existem diferenças básicas entre avaliação de competências e avaliação de
desempenho. Conforme destacado no referencial teórico, no caso desta última, não
importa o esforço, mas sim o resultado, enquanto na primeira ocorre o inverso. Por
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isso, talvez estejam ocorrendo, no caso específico da empresa estudada,
erroneamente, avaliações de competências como formato e o processo de uma
avaliação de desempenho.
Essa é uma discussão que ocorre no meio acadêmico, conforme informam
Brandão e Guimarães (2001), mas, na prática, o que se pode perceber,
principalmente nas respostas dos entrevistados, é que existe uma grande diferença,
levando o desempenho positivo a uma avaliação positiva das competências, e, da
mesma forma, o desenvolvimento das competências levando ao bom resultado do
desempenho.
Spencer e Spencer (1993) e Zwell (2000), ao falarem de competências, se
referem a diversos fatores e não somente ao desempenho imediato. Obviamente
que falam em resultado, porém outros fatores são destacados, como, por exemplo,
ao falar de realização e ação, Spencer e Spencer (1993) dizem que o funcionário
tem que estar focado na realização, porém também constantemente preocupado
com ordem, manutenção da qualidade,gerenciamento da pressão, tendo iniciativa
em busca da informação, entre outros fatores.
Considerou-se importante também, para uma empresa de tal abrangência,
que houvesse uma regra única e bem definida para todos, visando evitar distorções,
porém alguns avaliadores distorcem os reais objetivos a fim de atenderem aos seus
propósitos pessoais.
4.2.7 Importância do Estágio em Superintendência Regional
O entrevistado A foi o único dos entrevistados que ocuparam o cargo de
gerente de negócios, trabalhando de perto com um Superintendente Regional.
Trabalhar próximo a um alto executivo da empresa, ocupante de um cargo no nível
hierárquico de onde as estratégias são emanadas e verificando a movimentação das
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agências quando são demandadas é interessante, pois o funcionário aprende com
os bons administradores e procura entender porque uns entregam e outros não
conseguem entregar as demandas na íntegra.
4.2.8 Importância do Estudo Individual para Obtenção das Certificações
Para ser Gerente Geral de primeira investidura, só ler apostilas e depois ser
entrevistado para estar qualificado é pouco para assunção de um cargo tão
importante. No caso das qualificações para outros níveis de agências maiores, para
aqueles que já são Gerentes Gerais, a qualificação é muito interessante,
principalmente por ser feita por um Comitê de Avaliação, composto de três
psicólogos e dois altos executivos da empresa, o que permite um nível de erro bem
menor do que a simples escolha por um executivo.
4.2.9. Competências mais Fortes dos Entrevistados
É fato que uma ótima gestão de pessoas pode trazer um resultado bastante
significativo para a administração de uma agência. Como se diz no jargão das
agências: “é muito importante você ter sua equipe na mão”. Em uma empresa onde
os funcionários são admitidos por concurso e politizados desde o primeiro momento,
em que a garantia do emprego é o seu principal bastião, o relacionamento é
fundamental para o convencimento e para geração de novos e bons negócios,
principalmente para manter a empresa em posição competitiva favorável.
A maioria dos entrevistados destacou como seu maior atributo a gestão de
pessoas.
Explicou o entrevistado H que as metas são separadas em objetivas e
subjetivas, onde constam além de números, análises comportamentais e
processuais.Analisou ainda corretamente que o sistema de GDP do Banco foi
desenvolvido principalmente a partir de pesquisas acadêmicas, efetuadas por seus
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funcionários doutores com ajuda de suas equipes, adequando-se ao perfil da
empresa analisada.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5.1 CONCLUSÕES
O objetivo principal desta dissertação foi identificar as competências comuns
de gerentes de melhor desempenho para atuação em agências bancárias de varejo.
Para tanto, optou-se por vir a conhecer as competências organizacionais da
empresa que serviu como unidade de análise. Depois, examinaram-se as
competências profissionais, as competências gerenciais, o desempenho gerencial e
avaliação de desempenho.
Para a pesquisa de campo, foram selecionados gerentes que atingiram
plenamente seus resultados no Programa Sinergia, no período elencado, atingindo o
primeiro e primordial objetivo intermediário, sem o qual não haveria como
desenvolver este trabalho.
Dos entrevistados, nenhum deles foi selecionado pelas certificações internas
ou por qualificação. Foram alçados a gerentes ou tiveram promoção para um nível
de agência melhor em função do desempenho individual por onde passaram. A
pesquisa de campo mostrou, então, que somente as certificações não devem ser o
único parâmetro para a nomeação de novos gestores.
A pesquisa de campo também apontou que a intermediação financeira, a
credibilidade do banco junto ao mercado interno e externo, bem como o seu
funcionalismo são grandes diferenciais da empresa.
Em relação à avaliação de desempenho, há clara insatisfação dos gerentes
em relação à forma pela qual são avaliados, a qual utiliza como único parâmetro o
resultado quantitativo do Programa Sinergia, contaminando todos os demais itens da
avaliação de desempenho constantes na GDP. Essa prática atual, que não existia
no passado, é vista institucionalmente como „meritocracia‟.
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Os gerentes são praticamente unânimes em entender que os itens colocados
na GDP são suficientes e importantes para que seja feita avaliação deles, porém
destacam que não são avaliados de forma correta conforme previsto no sistema,
mas somente pelos resultados numéricos obtidos, o que prejudica uma visão mais
holística de seu desempenho.
No desenvolvimento de competências, os entrevistados concordam que não
existe um programa formal da empresa para ajudar a melhorar ou desenvolver
aquelas competências onde os avaliados necessitam de ajuda. Isso vale para todos
os níveis hierárquicos da empresa, desde um escriturário até o Gerente Geral.
Em relação aos programas formais de desenvolvimento gerencial, opinam
que não são úteis para os mais antigos e pouco úteis para os mais novos. A maioria
dos gerentes acha que os gerentes mais novos e os que estão para serem alçados a
gerentes deveriam passar obrigatoriamente por estágio com um gerente mais
experiente para facilitar futuras decisões. Os entrevistados destacam ainda como
parte do sucesso a vasta experiência que conquistaram e souberam aproveitar nos
anos de gerência. Em relação ao que dificulta o desenvolvimento das competências,
foi apontado o tempo que cada um tem disponível no seu dia a dia, já que a pressão
por resultados é muito grande. Os entrevistados entendem também que desenvolver
competências é necessário e determinante para chegar a bons resultados.
Em relação ao modo como são avaliadas as suas competências, acham que
é mais informal, com muita subjetividade e focada somente no resultado final do
Programa Sinergia, sem um acompanhamento próximo que reflita a atuação
quotidiana e que basicamente está se cumprindo uma obrigação formal.
A melhoria das competências gerenciais ajudaria o melhor desempenho da
organização, notadamente porque o desenvolvimento das competências gerenciais
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contribui positivamente no resultado da agência e, portanto, da organização como
um todo.
Os gerentes entendem que sua competência mais forte é a gestão de
pessoas, procurando integrar toda a equipe, se relacionando de forma verdadeira
com todos, prezando o relacionamento interpessoal e reconhecendo o potencial dos
funcionários.
Quanto ao item „c‟ dos objetivos intermediários, além de valorizar a equipe é
muito importante que o gerente - e o que almeja ser Gerente Geral de agência busquem informações sobre cenários, números e mercado, pela leitura de periódicos
e pelas informações mercadológicas que o banco disponibiliza diariamente em seus
canais de comunicação.
Mais importante ainda é a preocupação constante com a liderança, o
desenvolvimento de cada subordinado, bem como o desenvolvimento da equipe, a
promoção do bom relacionamento interpessoal, motivando as pessoas para a
consecução dos objetivos organizacionais.
Essa conclusão atinge o objetivo final deste estudo, mostrando que os
aspectos de gestão de pessoas são os que podem e fazem a diferença onde os
melhores se destacam.
5.2 RECOMENDAÇÕES
Pelas próprias características desta dissertação – qualitativa, descritiva,
limitada geograficamente a uma única região do município do Rio de Janeiro, focada
no biênio 2009-2010, com poucos sujeitos entrevistados – suas conclusões, embora
apresentem validade externa teórica, típica das pesquisas de campo qualitativas,
propiciam campo fértil para recomendações de pesquisas que deem continuidade,
profundidade ou extensão ao que aqui foi examinado.
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Uma primeira recomendação seria a replicação da pesquisa em outras
Superintendências Regionais do estado do Rio de Janeiro, de modo a verificar se as
características geográficas, econômicas e demográficas influenciam na percepção
que os Gerentes Gerais das agências de varejo do banco têm sobre as
competências gerenciais que levam a um alto desempenho profissional.
Sucessivamente, isso poderia ser feito em outras Superintendências Regionais, em
outros estados da Federação, de modo que, do conjunto de resultados obtidos,
pudessem ser oferecidas sugestões bem fundamentadas para modificações e
aperfeiçoamento nas políticas e nos instrumentos voltados para o desenvolvimento
das competências gerenciais e para o refinamento das métricas de avaliação de
desempenho.
Mudando de perspectiva, seria igualmente útil que estudos semelhantes
fossem feitos em outros escalões hierárquicos do banco, notadamente entre os
Superintendentes Regionais, focando, talvez, na influência das práticas de
“coaching” sobre o desenvolvimento das competências e sobre o desempenho dos
executivos de escalão mais alto; ou, inversamente, abordando o desenvolvimento
das competências dos funcionários comissionados, em função de seu grande
número e da capilaridade territorial da organização.
Por fim, valeria a pena incentivar pesquisas em outras organizações que
tivessem características semelhantes, notadamente de controle estatal, como a
Caixa Econômica Federal ou demais bancos públicos, que contem com rede de
agências de varejo, com vistas a examinar o impacto da institucionalização ou da
regulação sobre a percepção das competências e do desempenho.
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ANEXO 1 – PLACAR DA UNIDADE ORGANIZACIONAL

Pontuação Semestral Peso
RESULTADO ECONÔMICO
450,00
40%
ESTRATÉGIAS E OPERAÇÕES
371,00
30%
CLIENTES
378,00
15%
PROCESSOS INTERNOS
505,00
10%
COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
576,00
5%
SOCIEDADE
150,00
0%
BÔNUS ESTRATÉGICO
0,00
10%
PLACAR DA UNIDADE ORGANIZACIONAL

Pontuação
Ponderada
180,00
111,30
56,70
50,50
28,80
15,00
0,00
442,30

104

ANEXO 2 – PLACAR DE DESEMPENHO INDIVIDUAL

COMPETÊNCIAS
PLACAR
PESO
PONTUAÇÃO PLACAR
448,96
40,00%
179,58
0

METAS
PESO
60%

TOTAL = COMPETÊNCIAS + METAS + ADIÇÃO/DEDUÇÕES

ADIÇÃO OU
DEDUÇÃO
PONTUAÇÃO
0

10,00
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ANEXO 3 – PLACAR DO FUNCIONÁRIO - COMPETÊNCIAS

PERSPECTIVAS
FINANCEIRA
CLIENTES
COMPORTAMENTO
ORGANIZACIONAL
PROCESSOS INTERNOS
SOCIEDADE
PLACAR DO FUNCIONÁRIO

CMP
4,67
4,53
4,43
4,57
4,00

COMPETÊNCIAS
PESO
PONTUAÇÃO
20%
93,40
18%
81,54
34%
20%
8%

150,62
91,40
32,00
448,96
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ANEXO 4 – CONCEITOS POR COMPETÊNCIAS
PERSPECTIVA: FINANCEIRA

FONTES
AUTO
MÉDIA SUPERIOR AVALIAÇÃO

PARES SUBORDINADOS

FONTES
AUTO
MÉDIA SUPERIOR AVALIAÇÃO

PARES SUBORDINADOS

FUNDAMETAL

REALIZA SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO,
DEMONSTRANDO CONHECIMENTO DE PRODUTOS,
SERVIÇOS, PROCESSOS E APLICATIVOS DE
INFORMÁTICA RELACIONADOS A SUA ÁREA DE
ATUAÇÃO

IDENTIFICA E APROVEITA OPORTUNIDADES PARA
O BANCO, ANALISANDO O AMBIENTE INTERNO E
EXTERNO

GERENCIAL

TOMA DECISÕES ADEQUADAS, EMTEMPO HÁBIL,
ANALISANDO O CONTEXTO E OS OBJETIVOS DA
UNIDADE

ESPECÍFICA

PLANEJA E IMPLEMENTA AÇÕES PARA ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS EXPRESSOS EM PROGRAMAS DE METAS, DE ACORDO COM A ESTRATÉGIA ADOTADA PELO BANCO

ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DOS INDICADORES
DO ACORDO DE TRABALHO DA AGÊNCIA PARA
COMPATIBILIZAR AS RECEITAS E/OU DESPESAS
COM OS RECURSOS PROPOSTOS OU ALOCADOS

PERSPECTIVA: CLIENTES

FUNDAMENTAL

PRESTA ATENDIMENTO COM CORTESIA E AGILIDADE, DISPONIBILIZANDO SOLUÇÕES ADEQUADAS
ÀS EXPECTATIVAS DO CLIENTE (EXTERNO OU INTERNO) E ÀS ORIENTAÇÕES DO BANCO
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GERENCIAL

NEGOCIA COM CLIENTES (INTERNOS OU EXTERNOS), DE FORMA TRANSPARENTE, BUSCANDO
ESTABELECER ACORDOS QUE ATENDAM AOS
INTERESSES DAS PARTES
PERSPECTIVA: COMPORTAMENTO
ORGANIZACIONAL

FUNDAMENTAL

RELACIONA-SE COM COLEGAS, DE FORMA CORDIAL
E PROFISSIONAL, A FIM DE PROMOVER UM BOM
CLIMA
DE TRABALHO

IMPLEMENTA AÇÕES VOLTADAS PARA O SEU
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

GERENCIAL
ESTIMULA E VALORIZA A PARTICIPAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS NAS DECISÕES, INCENTIVANDO O DIÁLOGO,
A TROCA DE IDÉIAS E O COMPARTILHAMENTO DE
CONHECIMENTOS

ORIENTA A ATUAÇÃO DA EQUIPE COM FOCO NAS
ESTRATÉGIAS, RESULTADOS E PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO BANCO, COMPARTILHANDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA
A REALIZAÇÃO DO TRABALHO

PROMOVE O DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE, COMUNICANDO SUAS EXPEXTATIVAS SOBRE O DESEMPENHO DAS PESSOAS, FORNECENDO FEEDBACK
FREQUENTE PARA APRIMORAMENTO E
OFERECENDO
OPORTUNIDADES DE CAPACITAÇÃO

IMPLEMENTA, EM CONJUNTO COM A EQUIPE, AÇÕES
VOLTADAS PARA O BEM ESTAR NO TRABALHO E
MELHORIA CONTÍNUA NA QUALIDADE DE VIDA

ESPECÍFICA

ESTABELECE REDE DE RELACIONAMENTOS COM

FONTES
AUTO
MÉDIA SUPERIOR AVALIAÇÃO

PARES SUBORDINADOS
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DIFERENTES AGENTES NO AMBIENTE EXTERNO, A
FIM
DE OBTER INFORMAÇÕES RELEVANTES ÀS AÇÕES
NO TRABALHO E PROSPECTAR NOVOS NEGÓCIOS E
CLIENTES

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

FONTES
AUTO
MÉDIA SUPERIOR AVALIAÇÃO

PARES SUBORDINADOS

FONTES
AUTO
MÉDIA SUPERIOR AVALIAÇÃO

PARES SUBORDINADOS

FUNDAMENTAL

COMUNICA-SE (POR ESCRITO E ORALMENTE) DE
FORMA CLARA, OBJETIVA E ACESSÍVEL AO
INTERLOCUTOR
IDENTIFICA RISCOS NA REALIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES
SOB SUA RESPONSABILIDADE E IMPLEMENTA AÇÕES
ADEQUADAS

DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES DE FORMA ORGANIZADA, PARA CONCLUÍ-LAS COM QUALIDADE E NO
TEMPO PREVISTO, POSSIBILITANDO A
CONTINUIDADE
DO PROCESSO DE TRABALHO

GERENCIAL

COORDENA OS PROCESSOS DE SUA EQUIPE, IDENTIFICANDO DESVIOS E IMPLEMENTANDO AÇÕES

ESPECÍFICA

COORDENA O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DE
AUDITORIA, CONTROLES INTERNOS, SEGURANÇA E
ÓRGÃOS REGULADORES, IMPLEMENTANDO AÇÕES
CORRETIVAS PARA MINIMIZAR RISCOS

PERSPECTIVA: SOCIEDADE

FUNDAMENTAL

DIRECIONA SUAS AÇÕES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS IMPACTOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E
ECONÔMICOS E OS PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL ADOTADOS PELO BANCO
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS

1 – Em sua opinião, quais são as competências organizacionais do Banco?
2 – Como você vê a forma de o Banco avaliar o seu desempenho como gerente?
Quais as consequências dessa avaliação?
3 – As atuais competências gerenciais que o Banco considera importantes atendem
a tudo de que o Banco precisa?
4 - Existem outras que você considere desejáveis?
5 – Existe alguma diferença entre as competências desejáveis e atuais?
6 – O que o Banco faz para reduzir essa diferença?
7 – Como o Banco desenvolve a competência gerencial dos seus funcionários
(carreira, educação e práticas – instrumentos)?
8 – Que tipos de programas formais o Banco utiliza para desenvolver as
competências gerenciais?
9 – Existe alguma prática informal que contribui para o desenvolvimento das
competências gerenciais?
10 – Como a empresa avalia a competência gerencial (indicadores)? O processo é
formal ou informal?
11 – O desenvolvimento de competências gerenciais contribui para aumentar o
desempenho do Banco?
13 – Em sua opinião, quais os elementos que facilitam o desenvolvimento de
competências gerenciais?
14 – Em sua opinião, quais os elementos que dificultam o desenvolvimento de
competências gerenciais?
15 – Em sua opinião, quais são suas competências mais fortes?

