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Resumo  

 
 

O presente trabalho resulta de um estágio curricular desenvolvido no departamento de 

Recursos Humanos (RH) de uma empresa portuguesa do setor metalomecânico, que assen-

tou no grande objetivo de conceber um Sistema de Gestão do Desempenho (SGD), ferra-

menta essencial a uma gestão estratégica dos RH, promotora de uma cultura de meritocra-

cia. Para alcançar este objetivo, outros específicos foram definidos: clarificação da missão, 

visão e valores da empresa; implementação de um Programa de Análise e Descrição de 

Funções; definição do enquadramento e arquitetura do SGD; e definição de uma estratégia 

de comunicação relativa à sua implementação.  

Para responder aos objetivos supracitados, optou-se por um design de investigação-

ação, com recurso a variados procedimentos de recolha de dados: observação participante e 

notas de campo, análise documental, grupos de discussão focalizada, entrevistas semiestru-

turadas e, ainda, benchmarking, distribuídos por três fases distintas de trabalho. 

De entre os resultados, salienta-se a atualização da missão, visão e valores da empresa, 

o desenvolvimento dos organogramas parciais por departamento, a identificação de 40 

novas funções e renomeação de 48, a atualização e elaboração dos descritivos funcionais 

genéricos de todas as funções, a elaboração do Manual de Funções & Portefólio de Com-

petências, e a definição da arquitetura do SGD, mormente as suas características principais, 

as componentes (competências genéricas, competências específicas e objetivos/resultados 

organizacionais, departamentais e/ou individuais) e respetivas ponderações, e as suas fases. 

O futuro implica a efetivação da implementação do SGD construído que, consideran-

do a dimensão da empresa e a curva de aprendizagem, será faseada, bem como a posterior 

avaliação, com vista à identificação de necessidades de melhoria. O SGD desenvolvido 

impactará diretamente nos sistemas a montante e a jusante que são essenciais numa gestão 

estratégica de RH, designadamente no recrutamento e seleção, na gestão da formação, nas 

recompensas e nas carreiras.  

 

Palavras-chave: análise e descrição de funções, gestão do desempenho, avaliação do de-

sempenho, competências, gestão por objetivos.  
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Abstract 
 
 

This report is the result of a curricular internship in the Human Resources (HR) de-

partment of a Portuguese company in the metallurgical industry sector, whose main goal 

consisted in designing a Performance Management System, an essential tool for a strategic 

HR management, promoter of a culture of meritocracy. To achieve this goal, other more 

specific ones had to be defined: clarification of the mission, vision and values of the com-

pany; implementation of a Role Analysis and Description Program; definition of the Per-

formance Management System’s design; and definition of a communication strategy for its 

implementation. 

In order to respond to the goals listed above, a research-action based design was cho-

sen, using different data collection methods: participant observation and field notes; docu-

ment analysis; focused discussion groups; semi-scripted interviews and benchmarking, 

which in turn were spread over three distinct work phases.  

Among the results, one can highlight the update of the mission, vision and values of 

the company; the development of partial organization charts by department; the identifica-

tion of 40 new roles and renaming of 48 others; the update and creation of functional ge-

neric descriptions for all the roles; the creation of a Role Manual and Skills and Competen-

cies Portfolio; and the definition of the Performance Management System design, especially 

its main characteristics, its components and their weight (generic and specific competences 

as well as organizational, departmental and/or individual goals/outcomes), and its phases. 

The future will bring the implementation of the built Performance Management Sys-

tem as well as the assessment process that follows, which, considering the size of the com-

pany and the learning curve it will go through, will be organized in phases, in order to iden-

tify improvement needs. This Performance Management System will directly impact the 

upstream and downstream systems that are essential for a strategic HR management, name-

ly in recruitment and selection, training management, rewards and careers. 

 
 
Keywords: role analysis and description, performance management, performance assess-

ment, skills and competencies, management by goals. 
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Introdução: a construir 
 
Este trabalho, de cariz científico e norteado pelo rigor a ele inerente, e a experiência de 

estágio a ele subjacente assentaram numa motivação afetiva e a sua escolha não se isentou 

de intencionalidade. De forma a construir um perfil identitário enquanto profissional de 

Recursos Humanos (RH), era intuito o desenvolvimento de um estágio curricular, de forma 

a ver consubstanciadas na prática profissional inúmeras questões tantas vezes lidas nos 

manuais da área e dissecadas em contexto de sala de aula. Neste sentido, o autor do docu-

mento foi tanto agente ativo que constrói como realidade e objeto construído. 

O cenário da construção foi uma empresa portuguesa líder nacional e referência mundial 

na indústria metalomecânica, nomeadamente no fabrico e comercialização de tubos de aço 

soldados. Por razões de confidencialidade, não será feita referência ao seu nome no decur-

so do trabalho. O estágio decorreu entre outubro e março de 2019, perfazendo um total de 

552 horas. A solicitação da empresa prendeu-se com o desenvolvimento de um Sistema de 

Avaliação do Desempenho, à qual se respondeu afirmativamente, sensibilizando-se, porém, 

a Direção de Recursos Humanos (DRH) para a importância de desenvolver antes um Sis-

tema de Gestão do Desempenho (SGD), que, por via da avaliação, questione, avalie e me-

lhore os processos de trabalho, as tecnologias e os sistemas organizativos (Rego, Cunha, 

Gomes, Cunha, Cabral-Cardoso & Marques, 2015), tendo-se assumido esse como o princi-

pal objetivo. 

Na realidade, todos os gestores, formal ou informalmente, avaliam o desempenho dos 

seus colaboradores. O problema levanta-se quando a avaliação, por ser informal, padece de 

erros vários, faltando-lhe equidade, sobrevalorizando elementos errados ou menosprezan-

do dimensões relevantes. Construir sistemas formais de gestão do desempenho é uma tenta-

tiva de estabelecer formas mais válidas e fidedignas de o medir (Almeida, 1996). 

A gestão do desempenho assume-se como uma das mais poderosas ferramentas para a 

gestão estratégica de RH, aumentando, se conduzida de forma construtiva, aberta e apoian-

te (Duraisingam & Skinner, 2005), os níveis de motivação para o trabalho, mas é, simulta-

neamente, uma das mais complexas e controversas (Roberts, 2003). De facto, ainda que o 

seu objetivo primeiro seja a promoção de níveis de desempenho mais elevados, se mal con-

truído e/ou percecionado, poderá constituir não só um fracasso como também uma fonte 

de desmotivação. 

Ainda que a literatura científica seja perentória a atestar a sua necessidade e as mais-

valias que representa em qualquer organização (Boachie-Mensah & Seidu, 2012; Folan & 
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Browne, 2005), a pertinência do presente trabalho foi além da constatação empírica da sua 

importância. Era intenção da empresa a implementação de um sistema promotor de uma 

cultura de meritocracia, ao abrigo da qual um SGD funcionasse de forma eficaz identifi-

cando os desempenhos mais e menos positivos, apoiasse o cumprimento dos objetivos 

estratégicos da empresa e permitisse uma atribuição de compensações em critérios não 

discricionários mas sim meritocráticos. Além destes, atendendo a que a empresa apresenta 

uma muito elevada taxa de turnover, um SGD, que integre avaliações construtivas e abertas, 

pode ser usado para identificar aspetos que impactem na vontade dos colaboradores per-

manecerem na organização (Duraisingam & Skinner, 2005). 

Assim, e atendendo às circunstâncias da empresa, à data, no que respeita às práticas e 

procedimentos da Gestão de Recursos Humanos (GRH), o objetivo macro de construir um 

SGD pressupôs um conjunto de outros objetivos práticos, que decorrem das recomenda-

ções da literatura, conforme se explicará à frente. Estes objetivos são: (i) clarificação da 

missão, visão e valores da empresa; (ii) implementação de um Programa de Análise e Des-

crição de Funções (PADF), nomeadamente: identificação dos cargos existentes e constru-

ção do organograma da empresa; elaboração do descritivo funcional e do Perfil Ideal de 

Competências (PIC) de todas as funções; e redação do Manual de Funções & Portefólio de 

Competências da empresa; (iii) definição do enquadramento e arquitetura do SGD, nomea-

damente: estabelecimento dos objetivos; definição das características, fases e componentes 

do processo de avaliação do desempenho; e, por fim, (iv) definição de uma estratégia de 

comunicação relativa à implementação do SGD. 

Ao longo do trabalho, apresentar-se-á o processo de construção do mesmo, que permitiu 

responder aos múltiplos objetivos supracitados. No primeiro capítulo, referente à introdu-

ção teórica, refletir-se-ão os suportes teóricos que alavancam a construção de um SGD, no-

meadamente as questões relativas à estratégia organizacional, à análise e descrição de fun-

ções, ao desempenho e respetiva avaliação e gestão, considerando tanto a gestão por com-

petências como por objetivos. O segundo capítulo é dedicado ao “como” da construção que 

este trabalho se propõe contar, nomeadamente às opções metodológicas tomadas relativa-

mente aos procedimentos de recolha de dados, e ao cenário da construção, a empresa. O ca-

pítulo subsequente visa apresentar e discutir os resultados obtidos, mormente ao nível da 

identidade corporativa, do PADF e do SDG construído, culminando num último, no qual 

serão elencadas as principais conclusões, refletidas as limitações deste processo de construção 

e ainda lançadas pistas para o futuro. 
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Capítulo 1. Revisão da Literatura: uma construção suportada 
 

É amplamente reconhecido que a gestão do desempenho começa com propósitos e 

objetivos, tradutores da orientação geral que uma organização quer seguir, muitas vezes 

plasmados na definição da sua missão e visão. Pode acontecer, porém, que a organização 

não tenha uma missão e visão claras e consistentemente delineadas ou que, tendo, não este-

jam devidamente articuladas e declaradas. Dada a sua importância, vários autores (p. ex., 

Armstrong, 2014; Ferreira & Otley, 2009) apontam, precisamente, como ponto de partida a 

exploração da visão e da missão da organização e do modo de apresentação e difusão pelos 

seus colaboradores. Além destas dimensões, sublinham a importância de conhecer a estru-

tura organizacional, responsável por determinar as incumbências dos seus participantes, 

que se assume como elemento de controlo fundamental. 

Assim sendo, e atendendo às circunstâncias da empresa em causa que obrigaram ao 

desenvolvimento de processos a montante, começar-se-á por apresentar algumas conside-

rações teóricas a respeito da estratégia de uma organização, seguindo-se as questões relati-

vas à análise e descrição de funções, de forma a desaguar, num subcapítulo subsequente, 

nas questões da gestão e da avaliação do desempenho, propriamente ditas.  

 

1.1. Estratégia organizacional 

 
O plano estratégico é conceptualizado enquanto declaração da organização aos stake-

holders sobre o que a organização é, o que tenciona fazer e como. Frequentemente, é comu-

nicado sob a forma de declaração de missão, visão, valores e objetivos (Ferreira & Otley, 

2009). 

A missão tem que ver com o propósito da organização, descrevendo o ramo de negócio 

em que a empresa atua e podendo definir-se pelo tipo de trabalho que faz, pelos clientes 

que atende e pelo nível de serviço que oferece. A visão articula um futuro desejado para a 

empresa, declarando a situação à qual a empresa ambiciona chegar. Define uma direção 

estratégica e apresenta um mapa conceptual de como a empresa deve mover-se da sua rea-

lidade atual para o estado futuro almejado, funcionando também enquanto condutor moti-

vacional (Mirvis, Googins & Kinnicutt, 2010). Os valores referem-se às atitudes e aos com-

portamentos que se devem verificar nos colaboradores e nas relações da empresa com os 

seus clientes, fornecedores e parceiros (Camara, 2017). 
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Portanto, poder-se-á dizer que a visão traduz o “O quê” (a imagem de futuro que a 

empresa procura criar), a missão o “Porquê” (resposta da organização ao porque é que 

existe), e os valores o “Como” (como é que a organização age para atingir a sua visão) 

(Mirvis et al., 2010). A conjugação destes elementos com os objetivos pode traduzir-se do 

seguinte modo: a visão despoleta o empenho de todos na missão da organização, através 

do trabalho realizado com respeito pelos valores, de forma a alcançar os objetivos estraté-

gicos (Kaplan & Norton, 2009). 

Segundo referem Mirvis e colaboradores (2010), a ideia de que a visão, a missão e os 

valores podem guiar um negócio e dar significado aos seus colaboradores tem sido habil-

mente documentada em inúmeros estudos de caso realizados em empresas europeias (e.g., 

Shell Oil Co. e Nestlé), americanas (e.g., Eastman Kodak Co., Corning Inc.) e asiáticas (e.g., 

Matsushita Electric Industrial Co., Sumitomo Corp.), sublinhando como valores duradou-

ros contribuem para a longevidade corporativa. Esta combinação da missão, visão e valores 

permite que uma empresa triangule a sua jornada a partir de três indicadores, acontecendo 

que a falta de qualquer um deles pode colocar a empresa fora de rota.  

 

1.2. Análise e descrição de funções 

 
A análise de funções é considerada, por inúmeros especialistas e manuais da área, a es-

pinha dorsal da GRH, na medida em que preconiza o início de atividades como o recruta-

mento, a seleção ou a avaliação do desempenho (Rego et al. 2015). Se a função remete para 

“um conjunto estabilizado de atividades e tarefas, desenvolvidas pelo seu titular, com de-

terminado grau de complexidade e nível de responsabilidade” (Camara, 2015, p. 16), a aná-

lise de funções refere-se ao estudo de uma ou mais funções de uma organização, isto é, à 

recolha organizada, estruturada e sistemática de informações relativas às tarefas que uma 

pessoa ou grupo devem levar a cabo no âmbito do seu trabalho (Almeida, 1996; Rego et al., 

2015). A análise de funções tem, portanto, como objetivo primeiro definir quais as princi-

pais responsabilidades e tarefas de cada um dos participantes organizacionais afeto a cada 

uma das funções existentes, mas também pretende especificar as qualificações necessárias 

ao correto desempenho da função (Almeida, 1996). 

No que se refere aos objetivos e aplicações da análise de funções, esta é uma fonte de 

informação privilegiada na medida em que contribui para a tomada de decisão em inúmeras 

atividades, a saber: planeamento de RH, recrutamento e seleção, avaliação do desempenho, 
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formação e desenvolvimento, planeamento de carreiras, compensação, organização do tra-

balho, ergonomia e fatores humanos (Rego et al., 2015). 

Podem ser variadas as fontes de informação utilizadas para conhecer as partes consti-

tuintes de uma função: o incumbente, os supervisores, os analistas de funções e, ainda, ar-

quivos e bases de dados, descrições de funções anteriores, manuais de formação, relatórios 

de avaliação do desempenho, colegas de trabalho e clientes (idem). Também as técnicas de 

recolha de informação podem variar entre a observação, o questionário, a entrevista e a 

documentação. 

Ao nível dos resultados da análise de funções, muitas vezes consubstanciados sob 

forma escrita, a descrição, as especificações e as categorias de funções são dos mais popula-

res. A descrição de funções é corporizada num documento escrito que, muitas vezes, con-

templa o que o ocupante da função faz, o modo como faz e as condições em que faz. Já as 

especificações de funções dizem respeito ao que é requerido pela função, ou seja, aos requi-

sitos necessários para o bom desempenho da função. O descritivo funcional, documento 

que, comummente, agrega as duas dimensões anteriores, é, muitas vezes, o responsável pela 

primeira impressão da organização, sobretudo quando utilizado no recrutamento com vista 

à seleção do colaborador mais apropriado. É um documento que providencia informação 

clara e facilmente compreendida para o empregador, para o empregado e para toda a orga-

nização (Pató, 2017). A partir destes elementos, pode partir-se para a agregação das funções 

em famílias tendo por base as suas semelhanças – categorias de funções. Estas podem ser 

definidas em função, por exemplo, da formação académica, experiência ou conhecimento 

exigidos. Nem todas as organizações efetuam esta catalogação, havendo funções difíceis de 

catalogar (Rego et al., 2015). 

 

1.3. O desempenho 

 
Uma reflexão séria acerca da gestão do desempenho não pode escusar-se à compreen-

são e enquadramento, ainda que breve, do constructo de “desempenho”, que existe em 

diferentes níveis (individual, grupal e organizacional) (den Hartog, Boselie & Paauwe, 

2004). As organizações precisam de indivíduos com alto desempenho para atingir os seus 

objetivos, oferecer os seus produtos, prestar os serviços nos quais se especializaram e obter 

vantagem competitiva. O desempenho é, igualmente, importante para o indivíduo, na me-

dida em que realizar as tarefas com alto nível de desempenho constitui uma fonte de satis-
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fação e orgulho, ao passo que o baixo desempenho pode ser experimentado como insatis-

fatório e como fracasso individual (Sonnentag & Frese, 2005). Pese embora a relevância do 

conceito, poucos esforços têm sido encetados no sentido de o clarificar. 

O desempenho é uma noção complexa e multidimensional (den Hartog, Boselie & 

Paauwe, 2004) definido, frequentemente, como o comportamento que realiza resultados. 

Contudo, como observado por Brumbach (1988, cit in Armstrong, 2014), o desempenho 

reporta-se a ambos: comportamentos e resultados. Os comportamentos não são apenas os 

instrumentos para resultados, são também os resultados em si – o produto de esforço men-

tal e físico aplicado às tarefas, podendo ser julgados em separado dos resultados. Esta no-

ção de desempenho possibilita concluir que, ao avaliar e gerir o desempenho dos indiví-

duos, vários fatores têm de ser considerados, nomeadamente os outputs (resultados) e os 

inputs (comportamentos). É, precisamente, neste enquadramento que se situa a maioria dos 

sistemas de gestão e avaliação do desempenho, avaliando quer os resultados alcançados 

quer os comportamentos adotados para os alcançar (Camara, 2015). 

 

1.4.  Gestão e Avaliação do Desempenho 

 
A avaliação do desempenho profissional das pessoas é tema de interesse tanto para 

académicos como para profissionais há, literalmente, centenas de anos, enquanto que só 

mais recentemente se assistiu a um crescente interesse no processo de gestão do desempe-

nho (DeNisi & Murphy, 2017). Embora claramente relacionados e, por isso, tantas vezes 

indevida e comummente utilizados de forma indiferenciada e sinónima, não são idênticos. 

A avaliação refere-se a um processo formal, que ocorre com pouca frequência, no âmbito 

do qual um juiz (normalmente, um supervisor) avalia o desempenho do funcionário a res-

peito de um conjunto de dimensões, atribuindo-lhe uma classificação, a qual lhe comunica. 

A gestão do desempenho, por sua vez, refere-se a uma ampla variedade de atividades, polí-

ticas, procedimentos e intervenções destinados a ajudar os colaboradores a melhorar a sua 

performance, incluindo feedback, estabelecimento de objetivos, formação e recompensas 

(idem). Portanto, um SGD deve ser entendido de forma mais abrangente, como algo que 

opera durante todo o ano e cria condições para que os desempenhos contribuam efetiva-

mente para a concretização dos objetivos da organização, ao passo que a avaliação do de-

sempenho corresponde a uma ferramenta de controlo e gestão pontual dos colaboradores. 

Embora a avaliação seja parte fundamental da gestão do desempenho, é somente uma parte 
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do todo (Aguinis, 2005; Caetano, 2008; Camara, 2015). A verdade é que mesmo a literatura 

relativa à gestão do desempenho, quando perspetivada na área científica da GRH, acaba por 

explorar mais a avaliação do desempenho não investigando a gestão do desempenho de 

uma forma verdadeiramente holística, segundo uma revisão efetuada por Brown, O’Kane, 

Mazumdar e McCracken (2019). 

 

1.4.1. Gestão do Desempenho 

 
Para qualquer empresa que atue em mercado aberto e concorrencial, é fundamental o 

estabelecimento de objetivos de negócio exigentes que impliquem uma determinada taxa de 

esforço a toda a organização e a manutenção controlada da sua estrutura de custos, pelo 

que se torna imprescindível a existência de instrumentos que meçam o desempenho 

organizacional, com o objetivo de o gerir e melhorar (Camara, 2015). É neste cenário que 

surgem os sistemas de gestão do desempenho, ferramenta fundamental para monitorizar o 

desempenho da organização como um todo, o desempenho de cada uma das áreas 

funcionais e o desempenho individual de cada colaborador.  

De acordo com Armstrong (2014), a gestão do desempenho diz respeito ao 

desenvolvimento da capacidade organizacional, ou seja, a capacidade de uma organização 

garantir altos níveis de desempenho, atingir o seu objetivo (manter vantagem competitiva 

sustentada), apresentar resultados e, mais importante, responder às necessidades dos seus 

stakeholders, não só através da melhoria dos comportamentos dos seus membros, acrescenta 

Rego e colaboradores (2015), mas também da melhoria dos aspetos organizativos, 

tecnológicos e processuais. Para o autor, a gestão do desempenho viabiliza o alcance de 

melhores resultados, providenciando os meios para os indivíduos terem um bom 

desempenho dentro de um quadro acordado de objetivos, padrões e requisitos de 

competência. Envolve, portanto, o desenvolvimento de um entendimento compartilhado 

sobre o que deve ser alcançado e como deve ser alcançado. 

Para Aguinis (2005), a gestão do desempenho é um processo contínuo de 

identificação, medição e desenvolvimento do desempenho nas organizações, vinculando o 

desempenho e os objetivos de cada indivíduo à missão e aos objetivos gerais da 

organização. Enquanto processo contínuo e natural de gestão, a gestão do desempenho 

apresenta um ciclo correspondente ao modelo de Deming’s (1986, cit in Armstrong, 2014):  

planear – agir – monitorizar – rever, confome ilustrado abaixo: 
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Figura 1: O ciclo de gestão do desempenho 
Fonte: Armstrong, 2014 

No momento do planeamento, procura-se obter a concordância com os objetivos e 

competências plasmados nos perfis funcionais, definir planos expressos em acordos de 

desempenho para atingir os objetivos e preparar planos de desenvolvimento pessoal com 

vista à identificação e reforço dos comportamentos desejados. Na fase da ação, é tempo de 

realizar o trabalho necessário para alcançar os objetivos, atendendo ao plano de 

desenvolvimento preparado a montante. Ao longo deste processo, vai ocorrendo a 

monitorização, que passa por verificar o progresso no alcance dos objetivos, concebendo a 

gestão do desempenho como um processo contínuo, que pressupõe uma gestão ao longo 

de todo o ano em detrimento da centração num evento anual de avaliação. Chegado o final 

do ciclo, tem lugar a revisão, que implica discutir numa reunião os progressos e resultados 

alcançados e identificar em que é necessário intervir de forma a potenciar o desempenho, 

voltando-se, portanto, à fase do planeamento. 

No que respeita às mais valias de um SGD, a sua implementação preconiza um forte 

contributo a diferentes níveis: (i) clarifica os objetivos organizacionais (Aguinis, 2005); (ii) 
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promove o alinhamento entre a estratégia e as expectativas dos colaboradores, na medida 

em que tanto gestores como os seus subordinados entendem e concordam com o que 

esperam da outra parte, desenvolvendo um contrato psicológico mais positivo (Armstrong, 

2014; Jain & Gautam, 2014); (iii) promove maior objetividade nas decisões administrativas 

(recompensas, prémios, promoções, renovações, cessações) (Aguinis, 2005); (iv) favorece a 

distinção entre bons e maus desempenhos, ajudando as pessoas a entender o que significa 

um bom desempenho e fornecendo-lhes as informações necessárias para melhorá-lo 

(Aguinis, 2005; Armstrong, 2014); (v) aumenta a motivação para o desempenho (Aguinis, 

2005; Jain & Gautam, 2014; Rego et al., 2015); (vi) melhora a comunicação, tornando o 

feedback dos gestores e supervisores mais claro e construtivo (Aguinis, 2005); (vii) enfatiza e 

promove o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal (Armstrong, 2014); e (viii) 

facilita a mudança organizacional (idem). 

Os sistemas de gestão do desempenho podem, portanto, revelar-se altamente eficazes 

quando devidamente desenhados e executados (Lawler III, Benson & McDermott, 2012), 

promovendo o alinhamento entre a ação dos indivíduos e os objetivos e valores 

organizacionais, o que é determinante para que cada colaborador compreenda o seu papel e 

o seu contributo para o sucesso da organização (Rego et al., 2015). Mas, se mal e 

pobremente implementados, podem resultar em várias desvantagens e perigos: (i) 

desistência dos colaboradores devido a resultados (Aguinis, 2005); (ii) uso de informações 

falsas ou enganadoras (Aguinis, 2005); (iii) diminuição da autoestima (Aguinis, 2005; Law, 

2007); (iv) desperdício de tempo e dinheiro (Aguinis, 2005); (v) prejuízo dos 

relacionamentos interpessoais (Aguinis, 2005; Law, 2007; Rego et al., 2015; Roberts, 2003); 

(vi) diminuição da motivação (Aguinis, 2005; Law, 2007; Rego et al., 2015); (vii) aumento 

da exaustão e insatisfação no trabalho (Aguinis, 2005); (viii) aumento do risco de litígio 

(Aguinis, 2005). 

De forma a evitar estes handicaps, a literatura aponta um conjunto de características que 

devem orientar a conceção e implementação bem-sucedidas de um SGD: congruência 

estratégica, rigor, praticidade, relevância, especificidade, identificação de desempenho eficaz 

e ineficaz, fiabilidade, validade, aceitabilidade e justiça, inclusividade, abertura, 

corrigibilidade, padronização e ética (idem). 

A implementação de um SGD bem-sucedido é um requisito para a implementação 

bem-sucedida de outras funções de RH, incluindo formação, planeamento do trabalho, 

compensação, recrutamento e seleção. Na ausência de um bom SGD, não é claro que as 
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organizações utilizem os seus recursos formativos da forma mais eficiente, formando quem 

mais precisa e nas áreas mais necessárias. Além disso, o conhecimento do talento presente 

e futuro de uma organização é importante para decidir que tipo de competências podem 

ser encontradas dentro da organização e que tipo de competências têm de ser adquiridas 

externamente, impactando, assim, os processos de recrutamento e seleção. E, no que 

respeita às decisões relativas a compensações e prémios, provavelmente serão arbitrárias na 

ausência de um bom SGD (idem). 

Por fim, mas ainda a respeito da eficácia dos sistemas de gestão do desempenho, os 

resultados dos estudos que procuram avaliar o impacto destes sistemas no desempenho 

efetivo da organização e dos indivíduos são mistos. Contudo, é ainda possível acreditar nos 

benefícios da gestão do desempenho para as organizações, atendendo ao pressuposto de 

que as pessoas são mais propensas a responder positivamente e a trabalhar para melhorar o 

seu desempenho e desenvolver as suas capacidades se participarem nos processos de 

definição de expectativas e de revisão do desempenho em função dessas expectativas, e se 

estiverem envolvidas na criação e implementação dos planos para melhorarem as suas 

habilidades e competências. Se isso acontece geralmente, e se a organização fornece o 

apoio gerencial necessário, a expectativa de que isso contribuirá para a melhoria do 

desempenho não é despropositada, mesmo que não possa ser comprovada (Armstrong, 

2014). O melhor SGD, se não alavancado em boas práticas de gestão e liderança, está 

condenado a falhar. De facto, quando os gestores se assumem como os principais 

proprietários do sistema ao invés dos RH e quando suportados pelos líderes mais seniores, 

o SGD revela-se muito mais eficaz (Lawler III et al., 2012). 

 

1.4.2. Avaliação do Desempenho 

 
Avaliar o desempenho, no sentido de emitir juízos de valor acerca da atuação de um 

colaborador, premiando-o ou punindo-o, acontece desde os tempos mais remotos (Camara, 

2015). As duas características que tantas vezes subjaziam a esse tipo de avaliação – unilate-

ralidade e discricionariedade – contribuíram, fortemente, para que a avaliação do desempe-

nho preconize uma das práticas de gestão do talento mais frequente e ancestralmente criti-

cadas (Cappelli & Conyon, 2018), argumentando-se que são uma enorme perda de tempo, 

que têm um impacto destrutivo nas relações entre os gestores e os seus subordinados (Cul-

bert, 2010, cit in Lawler III et al., 2012), que os desmotiva e gera resistência à própria ideia 
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de ser avaliado (Camara, 2015). Deming (2000, cit in Law, 2007), talvez o mais famoso críti-

co das avaliações do desempenho, vai mais longe, comparando a avaliação do desempenho 

a uma doença que amargura, esmaga, magoa e desanima as pessoas semanas a fio. O autor 

considera que a avaliação do desempenho assenta em premissas de validade questionável – 

sistemas de trabalho estáveis capazes de fornecer resultados esperados; avaliações condu-

zem a melhorias no desempenho; o desempenho individual pode ser identificado separa-

damente dos fatores do sistema; e o colaborador tem controlo sobre os resultados – e que 

é inibidor de um ambiente promotor do trabalho de equipa (idem). 

Pese embora o criticismo e o modo empobrecido como muitas vezes é levado a cabo, 

o processo de avaliar o desempenho é considerado de extrema importância para muitos, 

visto ser vital para a criação de uma cultura de mérito e para a gestão do talento organizaci-

onal (Lawler III et al., 2012), impactando na motivação, autoestima e sentimento de perten-

ça do colaborador (Camara, 2015). O processo de medir e, consequentemente, gerir ativa-

mente o desempenho dos trabalhadores e da organização com vista à melhoria da eficácia 

organizacional assume-se, portanto, como crítico para a sobrevivência e desenvolvimento 

das organizações (den Hartog, Boselie & Paauwe, 2004). 

Não obstante a sua importância, é consensual que avaliar o desempenho é uma tarefa 

de elevada dificuldade (Duraisingam & Skinner, 2005), desde logo por estar sujeita à influ-

ência de inúmeros fatores (ambientais, organizacionais e individuais) e por levantar variadas 

questões éticas e emocionais, podendo o processo ter sérias implicações no futuro das pes-

soas (Almeida, 1996). Se é verdade que um processo de avaliação do desempenho compor-

ta dificuldade, também o é que uma avaliação mais primitiva, frequentemente unilateral – só 

conta o parecer da chefia – e discricionária – não há critérios claros e objetivos para a avali-

ação, fundamentando-se esta em dados altamente subjetivos –, representa um risco ainda 

mais acrescido (Camara, 2015). 

Explanada a sua criticidade, esclareça-se o seu propósito. A avaliação do desempenho, 

enquanto processo pelo qual uma organização mede a eficiência e eficácia dos colaborado-

res, tem várias finalidades (Almeida, 1996; Cappelli & Conyon, 2018; Duraisingam & Skin-

ner, 2005): (i) alinhar a estratégia, nomeadamente as atividades dos colaboradores com os 

objetivos estratégicos da organização; (ii) validar decisões, nomeadamente promoções, 

transferências ou demissões; (iii) diagnosticar necessidades de formação ou avaliar a sua 

eficácia; e (iv) fornecer feedback com a finalidade de potenciar o desempenho e o desenvol-

vimento profissional dos colaboradores. 
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É uma ferramenta capaz de dar resposta a algumas questões frequentemente colocadas 

pelos participantes organizacionais, nomeadamente: quais as tarefas que devo desenvolver?, 

quais as expectativas da minha chefia em relação ao meu desempenho?, como é que me 

estou a sair?, quais os meus pontos fortes e fracos?, entre outras similares. Ao permitir 

aprofundar as necessidades e expectativas dos colaboradores, a avaliação do desempenho, e 

a consequente orientação que ela permite e pressupõe, tem-se assumido como um interes-

sante instrumento na gestão de pessoas (idem). 

 

1.5. Gestão por Competências 

 
A incursão das competências na GRH é relativamente recente, resultando da necessi-

dade de uma nova resposta à relação atualmente estabelecida entre colaborador-

empresa/organização-contexto (Simões & Borges, 2013) e assumindo importância crescen-

te à medida que uma lógica de gestão mais estática tem dado lugar a uma lógica mais estra-

tégica, adaptativa e inovadora. Apesar do lugar de destaque que assume nas preocupações 

atuais dos indivíduos e das organizações, ainda não configura um campo teórico totalmente 

estabilizado (Mendes & Sarmento, 2009), desde logo pela sua utilização em áreas disciplina-

res distintas (psicologia, gestão, gestão de recursos humanos, educação, formação, política) 

e assunção de diferentes enfoques e perspetivas (Gouveia, 2007). 

A introdução do conceito de competência no panorama da investigação científica é da 

responsabilidade do psicólogo americano David McClelland, com a publicação do artigo 

Testing Competence Rather Than Intelligence, em 1972, no qual se questionava acerca dos 

motivos pelos quais os testes e critérios usados, até então, para a seleção de pessoas se re-

velavam tão falíveis. Concluiu que o grau de inteligência do indivíduo, as tradicionais apti-

dões universitárias e os testes de conhecimentos técnicos não eram bons preditores da qua-

lidade do desempenho pessoal e profissional, pondo em causa a prática corrente, à data, de 

assentar a seleção dos candidatos nas suas médias e habilitações técnico-profissionais (Ca-

mara, 2017). A partir das conclusões a que chegou, propôs-se descobrir novas formas de 

predizer, com mais fiabilidade, o desempenho futuro dos indivíduos, investigando, assim, 

as diferenças entre os que apresentavam desempenhos considerados excecionais e os que 

eram portadores de um desempenho mínimo, sendo essas características diferenciadoras 

denominadas de competências (competency) (Gouveia, 2007; Mendes & Sarmento, 2009). 

Competency refere-se aos inputs (traços de personalidade, valores, motivações pessoais) que 
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uma pessoa traz para o trabalho e que empresta ao seu próprio desempenho e que permi-

tem níveis superiores de desempenho.  

Por oposição, uma outra abordagem ao conceito de competência propõe a substituição 

da expressão utilizada por McClelland (competency) por competence, colocando a ênfase no 

momento a jusante do desempenho, numa perspetiva menos centrada no indivíduo e suas 

características e mais nos comportamentos efetivos no local de trabalho (perspetiva de ges-

tão). É uma proposta de competência como output (comportamento observável), assente no 

pressuposto de que mais do que a presença (ou não) de características pessoais ou traços de 

personalidade que distingam as pessoas com elevados níveis de desempenho, importa a sua 

expressão na e pela ação (Ceitil, 2006). Neste enquadramento, a competência existe quando 

se evidencia e manifesta através de um comportamento passível de observação e medição, 

devendo, para isso, ser caracterizadas através de indicadores comportamentais, da forma 

mais operacional possível, especificando ações concretas e não tanto características vagas 

(Gouveia, 2007). 

Tanto uma abordagem como outra (inputs vs. outputs) apresentam limitações, pelo que 

emergiu a necessidade de perspetivas integradas do fenómeno das competências, tendo 

sido com Lyle Spencer e Signe Spencer, em 1993, que uma delas surgiu. Para os autores, a 

competência “é uma característica fundamental de um indivíduo que está casualmente rela-

cionada a um critério de eficácia e/ou performance excelente num trabalho ou situação” 

(idem, p. 48). Servem-se da imagem do iceberg, havendo uma parte submersa (inputs) e uma 

outra visível (outputs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 2: Modelo do Iceberg de Competências (Spencer & Spencer, 1993) 
Fonte: Gouveia, 2007 
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Segundo esta perspetiva, a competência é “um conjunto de conhecimentos, habilida-

des e atitudes (isto é, um conjunto de habilidades pessoais) que justificam um desempenho 

de elevada performance, acreditando-se que esses desempenhos estão fundamentados na 

inteligência e na personalidade das pessoas” (Ramos & Bento, 2006, p. 101, cit in Gouveia, 

2007). 

Além destes, muitos outros autores se debruçaram sobre o constructo de competência, 

emergindo múltiplas perspetivas acerca do mesmo. A verdade é que, apesar do ‘contexto de 

nebulosa conceptual’ (Gouveia, 2007, p. 39) em que se afunda o conceito, tanto organiza-

ções como indivíduos têm dele necessidade. Sobretudo a partir da década de 80, ao assu-

mir-se que o sucesso da organização está altamente dependente do capital humano de que 

dispõe e que este é o grande diferenciador da concorrência, as organizações veem-se obri-

gadas a centrar-se nas competências-chave para o negócio, forçando os sistemas de GRH a 

assentar em competências. O crescimento da qualidade dos recursos humanos aplicados 

tornou-se um fator estratégico básico, sem o qual a tecnologia não renderá o que dela se 

espera, nem a competitividade melhorará, pelo que a gestão não mais aceita que se desper-

dice a capacidade dos trabalhadores para fazer avançar novas soluções (idem).  

De acordo com Rego e colaboradores (2015), os modelos baseados em competências 

têm associadas as vantagens de uma avaliação dos comportamentos com menor arbitrarie-

dade e de uma gestão integrada das competências na seleção, formação e desenvolvimento, 

desempenho e compensação. No âmbito destes modelos, a avaliação do desempenho dos 

colaboradores, além de se reportar aos objetivos de negócio, passou também a contemplar 

o grau de atingimento do perfil ideal de competências da função (Camara, 2017). 

Embora não exista um modelo de competências pré-definido, devendo este ser conce-

bido em função da realidade idiossincrática de cada organização, parece unânime que tem 

de estar alinhado com a estratégia da empresa, nomeadamente com a sua missão, visão e 

valores. Há, inclusive, evidências de que os modelos de competências assentes na estratégia 

de negócio estão fortemente relacionados com a performance da organização e que contri-

buem positivamente para a eficácia do SGD (Lawler III et al., 2012).  

De acordo com Camara (2017), o modelo de competências de uma organização integra 

competências genéricas, transversais a todos os colaboradores, independentemente das suas 

funções, e competências específicas, aplicáveis às funções que integram a mesma família. 

As competências genéricas devem derivar dos valores e da cultura organizacional, traduzin-

do os comportamentos que melhor os corporizam, pelo que a sua identificação deve ser 
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feita por um painel de gestores de topo da empresa, não devendo ultrapassar as cinco ou 

seis competências. Posteriormente, gestores seniores de cada família funcional devem iden-

tificar as competências específicas de cada uma das funções de cada família funcional, que 

também não devem exceder as cinco competências, completando, assim, o perfil de com-

petências de cada função.  

 

1.6. Gestão por Objetivos 

 
A Gestão por Objetivos, enquanto método moderno de gestão e avaliação do desem-

penho individual e organizacional, tem sido amplamente estudada, sendo mesmo conside-

rada, em vários estudos que compararam métodos bem-sucedidos de avaliação do desem-

penho, a técnica mais eficaz (Islami, Mulolli & Mustafa, 2018). 

A Teoria do Estabelecimento de Objetivos de Latham e Locke (1979) atesta que a mo-

tivação e o desempenho são maiores quando os indivíduos têm objetivos específicos defi-

nidos, quando estes são difíceis mas aceites, e quando há feedback sobre o desempenho. 

Esta teoria destaca quatro mecanismos que conectam os objetivos aos resultados de de-

sempenho: (i) direcionam a atenção para as prioridades; (ii) estimulam o esforço, (iii) desa-

fiam os indivíduos a acionar os seus conhecimentos e habilidades para aumentar as suas 

possibilidades de sucesso; e (iv) quanto mais desafiadores, mais as pessoas tiram partido do 

seu reportório de habilidades. Esta teoria enfatiza, portanto, a definição e a concordância 

de objetivos como meios para a avaliação e gestão do desempenho. 

Um estudo recente de Islami, Mulolli e Mustafa (2018) revela que, quando o colabora-

dor sabe exatamente o que alcançar no âmbito do projeto do qual é parte integrante, traba-

lha com mais motivação e concentração, considerando o trabalho como seu e não como da 

organização. Além da pré-determinação dos objetivos, também a definição clara dos resul-

tados, o estabelecimento de padrões de controlo, e a participação dos colaboradores na 

discussão de definição dos objetivos, aumenta os seus níveis de satisfação (Cawley, Keeping 

& Levy, 1998). Sublinhe-se a importância de estes estarem relacionados com a estratégia 

organizacional e de serem elaborados com a participação dos colaboradores ao invés de 

lhes serem impostos. Indivíduos que não participam na definição dos objetivos evidenciam 

mais dificuldades em comprometerem-se interiormente com o seu alcance (Lawler III et al., 

2012). 
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Capítulo 2. Metodologia: construir, descontruir, (re)construir 
 

2.1. Enquadramento metodológico e objetivos  

 
Na sequência da solicitação da empresa, o presente trabalho assenta no grande objeti-

vo de desenvolver um SGD. À semelhança do que está plasmado na literatura, a prossecu-

ção deste objetivo implica o alcance de outros a montante, válidos para o trabalho em causa 

atendendo à situação da empresa, à data de início do estágio. Apresentam-se, de seguida, os 

objetivos específicos que permitem nortear o desenvolvimento do trabalho empírico, bem 

como o enquadramento conceptual e decisional subjacente aos mesmos. 

  

Desenvolver um SGD tem, inexoravelmente, alguns pré-requisitos, desde logo o co-

nhecimento dos objetivos estratégicos, da missão e visão da empresa, por um lado, e da 

função dos colaboradores avaliados, por outro. Na literatura, é indiscutível que a política de 

GRH de uma empresa deve provir da sua visão, missão e valores (Camara, 2015). Além 

disso, para que se possa avaliar o que quer que seja, é necessário que, primeiramente, se 

conheça o que se pretende avaliar, o que, neste caso, torna a análise de funções um impera-

tivo (Almeida, 1996). A existência de descritivos funcionais atualizados é, efetivamente, um 

pressuposto fundamental para a implementação de um SGD (Camara, 2015; Duraisingam 

& Skinner, 2005). O processo de identificação, análise e descrição de funções, em virtude 

da criticidade das competências nos atuais modelos de gestão, começa a ter como um dos 

principais resultados o mapeamento das competências, assentando no princípio de que o 

conhecimento do conteúdo de uma função possibilita a identificação dos atributos com-

portamentais diferenciadores de desempenhos eficazes e menos eficazes (Rego, 2015). Na 

sequência das várias assunções enunciadas, despontam os seguintes objetivos: 

 

Objetivo 1: Clarificação da missão, visão e valores da empresa. 

 

Objetivo 2: Implementação de um Programa de Análise e Descrição de Funções, nomea-

damente: 

2.1. Identificação das funções existentes e construção do organograma da empresa; 

2.2. Elaboração do descritivo funcional genérico de todas as funções; 

2.3. Elaboração do PIC de todas as funções; 
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2.4. Elaboração das matrizes de indicadores comportamentais para as competências 

identificadas em 2.3; 

2.5. Redação do Manual de Funções & Portefólio de Competências da empresa. 

 

Em virtude de não existir, nem dever, um modelo estandardizado aplicável a todas as 

organizações, o sistema a construir depende de inúmeros fatores, designadamente do grau 

de desenvolvimento da empresa e do seu departamento de RH, das suas políticas e estraté-

gias e do ponto de vista dos intervenientes no processo. Assim, foi necessário pensar, de 

raiz, a arquitetura do sistema, emergindo um terceiro objetivo: 

 

Objetivo 3: Definição do enquadramento e arquitetura do SGD, nomeadamente: 

3.1. Estabelecimento dos objetivos; 

3.2. Definição das características gerais do processo de avaliação do desempenho; 

3.3. Definição das fases do ciclo de gestão do desempenho; 

3.4. Definição das componentes do processo de avaliação do desempenho. 

 

Por se saber que a eficácia de um SGD vai além de estar tecnicamente bem desenhado, 

foi preocupação permanente que o processo de construção contasse, desde cedo, com a par-

ticipação e o envolvimento das diferentes partes interessadas. Até porque é amplamente 

mencionado na literatura que a introdução de um sistema destes desperta receios e apreen-

sões por parte dos colaboradores (Duraisingam & Skinner, 2005; Law, 2007), presumindo, 

inúmeras vezes, que o sistema é controlador e punitivo, pelo que um dos aspetos conside-

rados determinantes para o sucesso na implementação do sistema é a definição de um pla-

no de comunicação (Camara, 2015). Assim, também emerge o seguinte objetivo: 

 

Objetivo 4: Definição de uma estratégia de comunicação relativa à implementação do 

SGD. 

 

De forma a dar uma resposta consistente e válida ao problema levantado pela empresa, 

optou-se por um design de investigação-ação, com a utilização de dados de natureza qualita-

tiva. A metodologia qualitativa assume-se a melhor porta de entrada, na medida em que 

coloca ênfase nos processos e significados, sublinhando a realidade enquanto socialmente 

construída e ressaltando a relação estabelecida entre o investigador e o objeto a investigar 
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(Denzin & Lincoln, 1998). No decorrer do estágio, prática e reflexão assumem uma inter-

dependência significativa, na medida em que emergem vários problemas para resolver, 

inúmeras questões para responder, logo variadas oportunidades para refletir. Não sendo 

fácil e unânime a conceptualização da investigação-ação, pode definir-se enquanto família 

de metodologias de investigação que pressupõem ação (ou mudança) e investigação (ou 

compreensão) em simultâneo, utilizando um processo cíclico ou em espiral, que alterna 

entre ação e reflexão crítica. É uma metodologia fundamentalmente prática e aplicada, que 

se pauta pela necessidade de resolver problemas reais (Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Fer-

reira & Vieira, 2009). A investigação-ação pressupõe o desenvolvimento do conhecimento 

e da compreensão como parte da prática, almejando a união da pesquisa à ação, num exer-

cício de constante construção, desconstrução e reconstrução. 

 

2.2. Método 
 
2.2.1. Unidade de análise: a empresa 

 
A unidade de análise é uma componente relevante para a investigação, na medida em 

que visa a definição e delimitação do objeto a estudar, podendo reportar-se a um único 

indivíduo, a grupos de indivíduos ou a organizações, processos, atividades ou dimensões do 

comportamento organizacional ou social.  

No caso em estudo, a unidade de análise é a própria organização. Fundada em 1962, 

em nome individual, e, a partir de 1972, sob a forma de sociedade por quotas, a empresa 

esteve na génese da construção de um grupo empresarial, presente em Portugal, Espanha, 

Angola e Moçambique. A empresa é familiar sendo a sua propriedade controlada, em 

termos de grupo, a 100% pelos membros da família que compõem a segunda geração. É 

uma empresa da área da metalomecânica, conhecida internacionalmente pela fabricação de 

tubos e perfis de aço e corte de materiais ferrosos em formatos e bandas. O produto 

produzido é cada vez mais diversificado, quer em dimensões quer em aplicações, ainda que 

o processo produtivo seja bastante semelhante: matéria-prima – corte longitudinal – linha 

de fabrico – departamento de qualidade – produto acabado – stock – expedição. 

Atualmente, a empresa apresenta um volume de negócios na ordem dos 206 milhões de 

euros. Cerca de 34,9% da produção destina-se ao mercado nacional, 32,4% é absorvido 

pelo mercado espanhol e 32,7% pelos restantes mercados. Os produtos da empresa são 

expedidos, essencialmente, para a indústria e grandes armazenistas. 
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No que respeita à demografia da força de trabalho da empresa, apresentam-se, abaixo, 

algumas características relevantes: 

 

Nº de trabalhadores       443 

Género 
                    Feminino                                         37 

     Masculino                                       406 

Idade média  40,5 

Antiguidade média  10,7 

Habilitações académicas 

Doutoramento 1 

Mestrado 3 

Licenciatura 71 

Bacharelato 6 

Pós Secundário Não Superior 27 

Ensino secundário 130 

Terceiro ciclo 75 

Segundo ciclo 85 

Primeiro cinclo 45 

 

Tabela 1: Caracterização demográfica dos colaboradores da empresa.1 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

2.2.2. Procedimentos de recolha de dados 

 
Para responder aos objetivos previamente explanados, surge a necessidade de orques-

trar o trabalho em diferentes fases, ainda que interrelacionadas, apresentadas mais adiante, e 

de recorrer a variados procedimentos de recolha de dados, a saber: observação participante 

e notas de campo, análise documental, grupo de discussão focalizada, entrevista semiestru-

turada e, ainda, a ferramenta de benchmarking. 

A análise documental é uma técnica que assume, frequentemente, uma função de com-

plementaridade na investigação qualitativa, sendo usada para “triangular” os dados obtidos 

através de uma ou duas técnicas.  

Os grupos de discussão focalizada possibilitam reunir, simultânea ou sequencialmente, 

diferentes interlocutores e recolher uma vasta quantidade de informação qualitativa num 

espaço de tempo relativamente curto. O método permite ao avaliador examinar as diferen-

                                                           
1 Dados recolhidos a 17 de maio de 2019. 
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tes perspetivas dos participantes, que, ao partilharem e compararem as suas experiências e 

pontos de vista, vão gerando novos conhecimentos e entendimentos (Observatório 

QREN, 2013). 

A entrevista, enquanto instrumento de recolha de informação, possibilita uma fala es-

pontânea orquestrada mais ou menos à vontade pelos participantes ainda que, sendo semi-

estruturada, com um conjunto de temas ou questões orientadoras, acedendo-se à multidi-

mensionalidade das significações exprimidas (Bardin, 2009). 

A metodologia de benchmarking permite encontrar inspiração para desenvolver novas 

habilidades bem como ver o mercado sob novos ângulos através de alguns processos con-

siderados excelentes e compará-los com as práticas vigentes, avaliar as situações atuais e 

identificar oportunidades de mudança (Zago, Silva, Coelho, Follmann & Rodriguez, 2008). 

Não obstante a inegável importância do conteúdo expresso verbalmente, existem, por 

vezes, limitações quanto ao que pode ser apreendido por essa via. Para apreender e com-

preender a complexidade inerente a muitas situações, a observação direta do fenómeno 

assume-se, não raras vezes, como uma mais-valia quando utilizada conjuntamente com os 

procedimentos previamente descritos (Patton, 2002). A observação participante é uma téc-

nica de eleição para o investigador que pretende compreender as pessoas e as suas ativida-

des no contexto da ação, permitindo-lhe uma análise indutiva e compreensiva. De acordo 

com Mónico, Alferes, Castro e Parreira (2017), toda a observação, seja científica, quotidia-

na, direta ou indireta, possibilita, ao observador, a aquisição e clarificação de informações 

sobre dada realidade, a identificação de problemas, o entendimento de conceitos, bem co-

mo a análise de relações e aplicações de esquemas de diferenciação dos mesmos, pelo que 

foi de presença contínua em todas as fases do trabalho desenvolvido.  

Para promover uma rápida compreensão de quais os métodos utilizados para dar res-

posta a cada um dos objetivos do presente trabalho, apresenta-se, de seguida, a tabela 2: 

 

Fases de 
trabalho 

Objetivos 
Procedimentos de  
recolha de dados 

Identidade 

corporativa  

&  

Plano  

estratégico 

1. Clarificação da missão, visão e valores da empresa. 

 Observação partici-

pante  

 Notas de campo 

 Análise documental 

 Grupo de discussão 

focalizada com Ad-

ministradores 
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 Grupo de discussão 

focalizada com Dire-

tores 

Análise e 

Descrição de 

Funções 

2. Implementação de um Programa de Análise e Des-

crição de Funções, nomeadamente: 

2.1. Identificação das funções existentes e construção 

do organograma da empresa; 

2.2. Elaboração do descritivo funcional genérico de 

todas as funções; 

2.3. Elaboração do Perfil Ideal de Competências de 

todas as funções; 

2.4. Elaboração das matrizes de indicadores compor-

tamentais para as competências identificadas em 2.3; 

2.5. Redação do Manual de Funções & Portefólio de 

Competências da empresa. 

 Observação partici-

pante  

 Notas de campo 

 Análise documental 

 Reuniões individuais 

com Diretores 

 Entrevistas semies-

truturadas a chefias e 

incumbentes 

 Painéis de gestores 

 Reunião com Direto-

res 

 Reunião com Admi-

nistradores 

Sistema de 

Gestão do 

Desempenho 

3. Definição do enquadramento e arquitetura do Sis-

tema de Gestão do Desempenho, nomeadamente: 

3.1. Estabelecimento dos objetivos do SGD; 

3.2. Definição das características gerais do processo 

de avaliação do desempenho; 

3.3. Definição das componentes do ciclo de gestão 

do desempenho; 

3.4. Definição das fases do processo de avaliação do 

desempenho. 

 Observação partici-

pante 

 Análise documental 

 Benchmarking 

 Reunião com Admi-

nistradores 

 Reuniões individuais 

com Diretores 

4. Definição de uma estratégia de comunicação relati-

va à implementação do Sistema de Gestão do De-

sempenho. 

 Observação partici-

pante  

 Análise documental 

 Sessões departamen-

tais de apresentação 

do SGD 

 
Tabela 2: Fases de trabalho, objetivos e procedimentos de recolha de dados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
2.2.2.1. Primeira fase: Identidade corporativa & Plano estratégico  

 
O caráter de estágio inerente ao presente trabalho consubstancia, desde logo, uma 

oportunidade de observar e participar da estrutura organizacional e recolher dados de for-

ma contínua e, muitas vezes, não estruturada, mas profundamente vivencial. A observação 

participante, presente desde as conversas de acolhimento e boas-vindas às visitas ao chão 

de fábrica, ainda que não estruturada e não sistemática, permitiu uma posição privilegiada 
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para observar a espontaneidade dos comportamentos dos participantes e aceder à perceção 

da realidade do ponto de vista interno ao ambiente em estudo, o que possibilita a obtenção 

de um retrato mais fiel da situação. Inicialmente, após cada sessão de observação, no fun-

do, cada dia de estágio, procedia-se ao preenchimento da nota de campo (cf. Anexo 1) que, 

ainda que sem recurso a grelhas de observação estandardizadas, possibilitava uma descrição 

qualitativa, de tipo narrativo, útil para obter informação relevante para o trabalho em curso. 

Neste primeiro momento de trabalho, revelou-se igualmente fundamental encetar uma 

análise documental o mais profunda possível. Além da consulta e estudo de bibliografia 

respeitante aos temas em estudo, analisaram-se, de modo a conhecer a empresa, nomeada-

mente a sua história, estrutura e procedimentos, documentos de diferente natureza: o site da 

empresa, o Manual do Sistema de Gestão Integrado, o Manual de Acolhimento, o Catálogo 

Técnico e, ainda, um livro com a biografia do fundador e ainda atual Presidente do Conse-

lho de Administração, que relata a história da empresa desde a fundação aos dias de hoje. 

Uma primeira análise aos documentos escritos bem como às respostas de diferentes inter-

locutores a respeito da identidade da empresa permitiu detetar a necessidade de iniciar o 

trabalho pela compreensão e apuramento da identidade e posicionamento estratégico da 

empresa.  

Por conseguinte, avançou-se para um grupo de discussão focalizada com a Adminis-

tração para melhor compreender a missão, visão, valores e objetivos estratégicos da organi-

zação. Além da presença do investigador, cujo papel era de facilitador objetivo que encoraja 

a discussão dos participantes, o grupo contou com a presença de quatro administradores, 

três adjuntos-administradores e, ainda, com o Diretor de RH, tendo tido uma duração 

aproximada de 60 minutos. A configuração de grupo de discussão focalizada permitiu uma 

fala espontânea orquestrada, mais ou menos à vontade, pelos participantes, ainda que com 

um guião orientador (cf. Anexo 2). 

Após ordenação e resumo do que foi dito, identificando os diversos segmentos da dis-

cussão, avançou-se com uma proposta de formulação escrita da missão, visão e valores, a 

qual foi remetida à Administração para apreciação e validação. Uma vez validada, organi-

zou-se novo grupo de discussão focalizada, agora com todos os Diretores de Departamen-

to, com o intuito de os integrar neste ato de gestão estratégica, dado serem protagonistas 

organizacionais de enorme relevância, e de confirmar se a versão do topo é igualmente 

percebida por eles, sendo que a sua maioria está há muitos anos na empresa. 
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2.2.2.2. Segunda fase: Análise e Descrição de funções 

 
Concluída a primeira fase, iniciou-se um PADF, que implicou, desde logo, uma pro-

funda análise documental, sobretudo do organograma existente à data, que não estava atua-

lizado, bem como de um Manual de Funções, também ele desatualizado. Realizaram-se 

reuniões com os Diretores de todos os departamentos (treze, no total), de forma a efetuar 

o levantamento das funções existentes e quais as relações entre elas, para construção do orga-

nograma. 

Uma vez identificadas, avançou-se para a construção de um guião de entrevista semies-

truturada de análise e descrição de funções (cf. Anexo 3), que preconizou a base para a 

realização de 112 entrevistas, uma a cada incumbente. Na impossibilidade prática de entre-

vistar todos os colaboradores por função, estabeleceu-se o critério da antiguidade no de-

sempenho da mesma para a eleição do colaborador a entrevistar, salvo pontuais exceções 

em que o Diretor de departamento entendia ser mais profícuo fazê-lo com outro colabora-

dor, sobretudo por razões de eloquência discursiva. Além de escutado o incumbente, tam-

bém se entrevistaram os Diretores de departamento, procurando validar a informação ob-

tida nas entrevistas com os incumbentes. Nalguns casos, devido à diminuta proficiência 

comunicacional dos incumbentes, realizou-se primeiramente a entrevista à chefia e só, pos-

teriormente, ao incumbente, validando este a informação adiantada pelo superior.  

Durante a realização das entrevistas, houve a preocupação de estabelecer uma relação 

empática com os entrevistados e de adotar uma postura de neutralidade na obtenção dos 

dados. Além das entrevistas semiestruturadas, quando a informação recolhida se revelou 

menos clara ou mais especializada, realizou-se observação, não estruturada, on the job, no-

meadamente em funções da área de produção ou técnica. Após redação dos descritivos 

funcionais, procedeu-se à sua partilha com os Diretores, dando-lhes oportunidade de revi-

são com vista a validação final. 

Concluídos os descritivos funcionais, prosseguiu-se para o mapeamento de competên-

cias, cuja finalidade era identificar o portefólio de competências relevantes para a organiza-

ção, apurando-se, para isso, o Perfil Ideal de Competências (PIC) de cada função. Para a 

identificação das competências genéricas, utilizou-se uma abordagem top down, tendo estas 

sido definidas a partir da missão, cultura e valores organizacionais e corporativos trabalha-

dos na fase anterior. O investigador, com base nas conclusões da fase precedente e na dis-

cussão partilhada com o Diretor de RH, avançou com uma proposta de cinco competên-
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cias genéricas, capazes de traduzir os valores organizacionais, a qual foi superiormente vali-

dada, tanto em reunião com os Administradores como com os Diretores. 

Para a identificação das competências específicas, recorreu-se a uma abordagem bottom 

up, partindo-se da análise e descrição da função para identificar as competências específicas. 

Este trabalho iniciou-se pela família funcional “Diretores”, aos quais se pediu que identifi-

cassem as cinco competências que entendiam ser mais significativas ao bom desempenho 

das suas funções, explicando a impossibilidade de, no todo ou em parte, serem idênticas às 

que previamente foram identificadas como sendo genéricas. Para auxiliar o trabalho e para 

procurar que, desde o início, houvesse uma convergência no entendimento das competên-

cias, partilhou-se com todos os Diretores o Dicionário de Competências de Camara (2017), 

referindo-se, sempre, a possibilidade de sugerir outras que não as elencadas. 

Recebidas as respostas, via email, dos Diretores, procedeu-se à sua análise, usando o 

programa excel como apoio, com o objetivo de apurar quais as competências mais impor-

tantes para o bom desempenho da função. Concluída a análise, a mesma foi apresentada 

aos Diretores e, posteriormente, aos Administradores, numa reunião que intentava recolher 

a opinião da gestão de topo sobre as competências identificadas e averiguar possíveis dis-

crepâncias entre as competências valorizadas pelos inquiridos e as que a empresa considera 

fundamentais ao negócio. Uma vez validadas pela Administração, desenvolveu-se o mesmo 

processo para apurar as competências específicas para a função de Administrador. 

Para as restantes funções, tendo, uma vez mais, o Dicionário de Competências de Ca-

mara (2017) como ponto de partida e pano de fundo, levaram-se a cabo diferentes painéis, 

em primeira instância, constituídos pelo Diretor de departamento, pelo Diretor de RH e 

pelo investigador, e, posteriormente, pelo Diretor de departamento e as suas equipas, po-

dendo, também elas, pronunciar-se sobre as qualidades pessoais, atitudes e comportamen-

tos indispensáveis ao desempenho bem-sucedido da função. Apesar das dificuldades en-

contradas, nomeadamente o não cumprimento de prazos por parte de vários Diretores, 

procurou-se, sempre, que fossem estes a desenvolver este trabalho com as suas equipas. 

Num caso em particular, a não colaboração declarada da chefia, obrigou ao desenvolvimen-

to destes painéis sem a sua presença. Ainda que não conseguindo garantir a discussão das 

competências específicas entre Diretores e as suas equipas, foi-se sublinhando a importân-

cia de o fazerem, procurando que o processo de identificação e mapeamento de competên-

cias fosse o mais representativo e participado possível, o que, por sua vez, levaria a uma 

maior adesão dos colaboradores ao SGD. 
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A par, foi necessário estabelecer uma escala de exigência aplicável a todas as compe-

tências, tendo-se distinguido cinco níveis de desempenho exigível: 

 

1 2 3 4 5 

Desempenho 

fraco 

Desempenho  

não suficiente 

Desempenho 

bom 

Desempenho 

muito bom 

Desempenho 

excelente 

 
Tabela 3: Níveis de exigência das competências 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A escala estabelece diferentes níveis de proficiência relativos à demonstração da com-

petência por parte do titular da função. Cada um destes níveis é caracterizado por um con-

junto de indicadores comportamentais observáveis, os quais foram identificados com re-

curso aos Diretores que selecionaram a competência e ao Dicionário de Competências de 

Pedro B. da Camara (2017). O exercício que foi pedido aos Diretores consistia em pensa-

rem em quais os indicadores que caracterizariam um desempenho fraco e um desempenho 

excelente, tendo em conta o comportamento de colaboradores que considerem estar abaixo 

do desempenho expectável ou que revelam um desempenho excecional. Em várias compe-

tências, para caracterizar os níveis 4 (desempenho muito bom) e 5 (desempenho excelente), 

introduziram-se indicadores adicionais, que não existiam para os níveis anteriores, tradu-

zindo, deste modo, uma diferença qualitativa considerada fundamental para atingir esses 

níveis de proficiência. Na redação dos indicadores comportamentais, teve-se o cuidado de 

reduzir a ambiguidade, procurando fazer referência a comportamentos concretos e obser-

váveis no dia-a-dia do colaborador (Gouveia, 2007). 

Definidas as matrizes de indicadores comportamentais, prosseguiu-se com a definição 

do nível de exigência ideal para cada uma das competências. Solicitou-se que os Diretores 

avançassem com uma proposta para as competências definidas nos PIC’s das funções dos 

seus departamentos, sendo que todas elas deviam ter um grau de exigência de nível 3 (de-

sempenho bom), 4 (desempenho muito bom) e 5 (desempenho excelente), não fazendo 

sentido integrar no perfil competências em que se exigisse ao titular da função um desem-

penho fraco (nível 1) ou não suficiente (nível 2). A existência destes dois níveis é necessária 

para identificar gaps de competências, isto é, situações em que o desempenho do titular da 

função fica aquém do nível previsto e expectável para a função que ocupa (Camara, 2017). 
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Uma vez recebidas e analisadas as propostas dos vários Diretores, deu-se conta de dis-

crepâncias significativas, havendo funções de maior responsabilidade e complexidade que 

apresentavam menor nível de exigência (nível 3) em competências partilhadas por outras 

funções menos impactantes para a empresa, para as quais os seus Diretores tinham defini-

do uma exigência superior (nível 4). De modo a garantir o equilíbrio global do modelo de 

competências, a DRH, juntamente com o autor do trabalho, avançou para uma segmenta-

ção da população organizacional em função da responsabilidade assumida, da qual emergi-

ram quatro grupos – (1) Administradores e Adjuntos Administradores; (2) Diretores; (3) 

Técnicos Superiores, Técnicos Administrativos, Responsáveis de equipa e Supervisores; (4) 

Restantes funções –, estabelecendo-se exigências mínimas para os PIC’s das funções inte-

grantes dos vários segmentos. 

 

2.2.2.3. Terceira fase: Sistema de Gestão do Desempenho 

 
Já em concomitância com a segunda fase, foram sendo desenvolvidos os objetivos três 

e quatro. Além da constância da observação participante e da análise documental, intencio-

nalizaram-se reuniões quer com os Administradores quer com os Diretores, no sentido de 

discutir os objetivos, as características, as fases e as componentes do processo de gestão do 

desempenho.  

Paralelamente, numa lógica de benchmarking, visitou-se outra empresa do setor industri-

al, reunindo com o Diretor de RH, com o intuito de conhecer o seu sistema de avaliação 

do desempenho a fim de explorar a forma como desenvolveram um projeto similar. Este 

processo de comparação de processos e práticas conferiu robustez a algumas decisões que 

estavam a ser tomadas na conceção do SGD. 

À medida que ia acontecendo o desenho do SGD, era fundamental apresentar o pro-

jeto a todos os colaboradores da empresa. Assentando este numa vontade de abrir os ca-

nais de comunicação na organização e de implementar uma cultura de feedback, foi prepon-

derante fazê-lo presencialmente, tendo-se desenvolvido 12 sessões setoriais de apresenta-

ção do projeto, que se afiguraram um bom procedimento de recolha de dados, permitindo 

apreender as impressões e preconceitos dos colaboradores, possibilitando, também eles, 

pensar o sistema à medida que este ia sendo construído. 
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Capítulo 3. Apresentação e discussão de resultados: uma construção refletida 
 

Proceder-se-á, neste capítulo, à apresentação e análise dos resultados do presente tra-

balho, seguindo-se, para isso, os objetivos subjacentes ao mesmo e tecendo-se, sempre que 

justificável, uma discussão crítica em torno dos mesmos. 

 

3.1. Identidade corporativa & Plano estratégico 

 
No que concerne ao objetivo 1 relativo à clarificação da missão, visão e valores da 

empresa, a análise documental, o grupo de discussão focalizada com a Administração e 

com os Diretores, bem como a observação participante de todas as interações e dinâmicas, 

colocaram o investigador numa posição capaz de avançar com a redação de uma proposta 

de ADN, num exercício de tentar plasmar nas palavras selecionadas os pedaços de sentido 

expressos em todos os momentos de discussão e reflexão, a qual foi, posteriormente, vali-

dada pela Administração. 

Quanto à missão, emergiu a vontade de contribuir para o futuro, levando o produto ao 

quotidiano das pessoas. Outra ideia forte, assente nas fundações da empresa, tem que ver 

com a sua natureza familiar e com a dinâmica de legado entre gerações. São explícitas a 

vontade e o compromisso de manter a gestão familiar, desde logo visíveis nas palavras do 

Presidente do Conselho de Administração: “A questão da 3ª geração e da continuidade dos netos 

nas empresas foi sempre um assunto que me agradou. (…) tive a noção de que deveria transmitir-lhes que o 

grupo de empresas tinha as portas abertas para todos eles”. Em consonância, a própria estrutura 

orgânica e funcional da organização reforça-o com a presença da função de Adjunto de 

Administrador, assumida pelos netos, que, como pôde perceber-se pelo PADF desenvolvi-

do, tem como principal responsabilidade ‘Apoiar os Administradores nas suas responsabi-

lidades, tarefas e processos de tomada de decisão, numa lógica de progressiva responsabili-

dade e autonomia, com vista à assunção completa das suas funções’.  

A missão ficou, então, modelada da seguinte forma: “Temos o propósito de construir 

um futuro que seja cada vez melhor, produzindo tubos, perfis, formatos e bandas de aço 

que queremos fazer chegar cada vez mais longe. O nosso desígnio é estar onde estão as 

pessoas: no lar, nos edifícios, na escola, nos meios de transporte, nas energias renováveis, 

nas redes de distribuição, nas infraestruturas (pontes, estradas, túneis, etc). Construímos o 

futuro na assunção de que no presente somos apenas fiéis depositários do património que 
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pretendemos engrandecer. Com trabalho e emoção, queremos ter um desempenho con-

forme com a ambição de crescimento e de competência que nos orienta”. 

Na visão, constatou-se a vontade de prosperar no futuro: “Consolidar a nossa lideran-

ça nos mercados onde já somos líderes e prosseguir um crescimento global sustentado”. 

No que respeita aos valores, sistematizaram-se os seguintes: proximidade, trabalho, éti-

ca, lealdade e responsabilidade social. 

As palavras do Presidente do Conselho de Administração – “Para mim todo o pessoal é 

uma família.” – refletem bem a cultura de familiaridade existente na empresa, sendo intuito 

que os colaboradores se sintam próximos. A própria história da organização, nomeadamen-

te o modo e o local em que nasceu, ajudam a compreender a lógica de proximidade.  

Além da proximidade, o ADN da empresa tem inculcado o valor do trabalho, estando 

convictos de que o seu crescimento assenta em trabalho árduo e dedicado, senão vejamos, 

uma vez mais, as palavras do Presidente do Conselho de Administração: “Desde sempre conhe-

ci o valor do trabalho, sendo esta a única forma de ultrapassarmos com dignidade as agruras da vida. Foi 

uma lição que comecei a aprender desde muito novo, ainda com a minha família.”. 

É também no seguimento de uma afincada vontade de preservar os valores da origem, 

que emerge a ética, defendendo uma política de verdade, transparência e solidariedade, e a 

lealdade, tradutora de uma relação de confiança mútua entre empresa e colaboradores. 

O ADN da organização não fica completo sem um eixo estruturante da sua ação: a 

responsabilidade social, veementemente presente na consciência embrionária da organiza-

ção, visível, uma vez mais, nas palavras do Presidente do Conselho de Administração “Ago-

ra, que estou numa posição que me permite ajudar os outros, não dispenso apoiar creches, escolas, casas de 

saúde e as mais diversas instituições de solidariedade social. Esse é um dever do qual não me alheio”. 

 

3.2. Programa de Análise e Descrição de Funções 

 
A implementação do PADF (objetivo 2) contou com diferentes momentos, implican-

do, desde logo, o mapeamento das funções existentes e das relações hierárquicas entre elas. 

Inicialmente, a empresa dispunha apenas do organograma geral (cf. Anexo 4), tendo-se 

avançado para a construção dos organogramas parciais por departamento (cf. Anexo 5). 

Como se observa, a empresa está organizada em 11 departamentos – Produção, Técnico, 

Qualidade, Logística, Comercial, Recursos Humanos, Compras, Administrativo-Financeiro, 

Sistemas de Informação, Marketing e Sistema de Melhoria –, todos eles subordinados aos 
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Adjuntos Administradores e aos Administradores, que, por sua vez, respondem ao Presi-

dente do Conselho de Administração. O organograma da empresa assume uma estrutura 

funcional hierárquica tradicional, havendo um conjunto de níveis hierárquicos verticais, o 

que se fundamenta, desde logo, na sua natureza familiar, na dimensão significativa e na 

complexidade funcional associada aos diferentes departamentos. O reporte hierárquico e 

funcional é feito ao superior hierárquico imediatamente acima, pelo que a comunicação é 

maioritariamente vertical. 

Este trabalho permitiu aferir a existência de 112 funções na empresa, sendo que 40 de-

las não estavam sequer identificadas no Manual de Funções existente à data e, das que esta-

vam, 48 foram renomeadas. A tabela que se segue apresenta a re/nomeação de funções e 

mobilidade de algumas delas no que respeita ao departamento integrante. 

 

Departamento Designação antiga Nomeação atual 

Administração Conselho de Administração Administrador 

Administração - Adjunto Administrador 

Administração Assistente pessoal Assessor da Administração 

Administração Secretária da Administração Secretária da Administração 

Direção geral Direção geral Diretor Geral 

Direção geral - Secretária da Direção Geral 

Direção geral Tesouraria Tesoureiro 

Direção geral Telefonista/Rececionista Rececionista 

Produção Diretor de Produção Diretor de Produção 

Produção - 
Responsável de Ferramentas e Melhoria 

Contínua 

Produção Técnico de Ferramentas Ferramenteiro 

Produção 
Responsável do Planeamento da 

Produção 
Técnico de Planeamento de Produção 

Produção - Controlador industrial 

Produção - Supervisor/Planeador de Linhas de Corte 

Produção Condutor de máquinas Condutor de Empilhador 

Produção Operador de linha de corte Operador de Linha de Corte 

Produção Ajudante de linha de corte Auxiliar de Linha de Corte 

Produção Receção de Matéria-Prima Operador de Receção de Matéria-prima 

Produção Encarregado de produção Supervisor de Produção 

Produção Bobinador linhas de tubo Bobinador 

Produção Operador linhas de tubo Operador de Linha de tubo/calha 

Produção Amarrador Cintador 

Produção Operador de Ponte rolante Operador de Ponte 

Produção - Operador Mair 

Produção - Operador de Serrote Nakata 
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Produção - Operador de Serrote Rusch Nakata 

Produção - Operador de Serrote 

Produção - Chefe de Turno da Galvanização 

Produção 
Operador de Instalações de Trata-

mento de Águas 
Operador de ETAR 

Produção Operador de Caldeiras a Vapor Operador de Caldeira a Vapor 

Produção Decapador por processos químicos 
Operador de Banhos de Tratamento de 

Superfícies 

Produção Operadores Máquina Galvanizar Operador de Galvanização 

Produção Operadores Linha Prova Hidráulica Operador de Prova Hidroestática 

Produção 
Operadores Máquina Ros-

car/Ranhurar 
Operador de Ranhurar/Roscar 

Produção - Motorista Interno 

Técnico Diretor Técnico Diretor Técnico 

Técnico Encarregado de Armazém Responsável de Armazém de Materiais 

Técnico Fiel de Armazém Fiel de Armazém 

Técnico Responsável Construção Civil 
Responsável de Engenharia Civil e Estru-

turas 

Técnico Serralheiro Civil Serralheiro Civil 

Técnico Responsável de Engenharia 
Responsável de Engenharia de Desenvol-

vimento de Equipamentos – Mecânica 

Técnico Responsável Manutenção elétrica 
Responsável de Engenharia de Desenvol-

vimento de Equipamentos – Elétrica 

Técnico Serralheiro Mecânico Serralheiro Mecânico 

Técnico Torneiro Torneiro Convencional 

Técnico  Eletromecânico Eletromecânico 

Técnico Desenhador Desenhador 

Técnico - 
Responsável de Engenharia de Manuten-

ção Industrial de Equipamentos e Redes 

Técnico - Responsável de Manutenção Preditiva 

Técnico - 
Responsável de Manutenção de Redes e 

Infraestruturas 

Técnico - 
Responsável de Manutenção Preventi-

va/Corretiva 

Técnico - 
Responsável de Equipa de Manutenção 

Industrial 

Técnico Mecânico Mecânico 

Técnico Picheleiro Picheleiro 

Técnico Lubrificador Lubrificador 

Técnico Eletricista Eletricista 

Técnico Responsável Manutenção Mecânica Responsável de Serralharia Mecânica 

Técnico - Torneiro CNC 

Técnico Fresador Fresador Convencional 

Técnico - Fresador CNC 

Técnico Responsável Energia Responsável de Gestão de Energia 
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Técnico - Técnico de Gestão de Energia 

Técnico - 
Responsável de Gestão Técnica de In-

formação e Apoio Informático 

Técnico - Técnico de apoio informático 

Técnico - Responsável de Obras e Investimentos 

Técnico - 
Responsável de Otimização de Equipa-

mentos e Consumos Específicos 

Técnico Pedreiro - 

Técnico Gestor de frota Transitou para Departamento de Compras 

Qualidade 
Responsável pelo serviço da quali-

dade 
Diretor da Qualidade 

Qualidade Controlo da qualidade Controlador de Qualidade 

Qualidade Laboratório de ensaios Técnico de Laboratório 

Qualidade - 
Técnico da Qualidade de Produto e Pro-

cesso 

Qualidade - Gestor do Sistema de Gestão Integrado 

Qualidade Controlo dos EMM 
Técnico Supplier Quality Assurance 

(SQA) 

Comercial 
Direção comercial – Mercado in-

terno/externo 
Diretor Comercial 

Comercial Técnico-Comercial Gestor Comercial 

Comercial Apoio administrativo Assistente Comercial 

Comercial 
Responsável Gestão Seguros Crédi-

tos 
Gestor de Seguros/Créditos 

Comercial - Assessor 

Logística - Diretor de Logística 

Logística Responsável Logística Supervisor de Logística 

Logística - Responsável de Equipa de Logística 

Logística Carregador Operador de Logística 

Logística Motorista Motorista de Serviço Externo 

Logística - Técnico de Transportes 

Logística - Operador/Administrativo de Logística 

Compras 
Responsável de Aprovisionamentos 

Consumíveis 

Diretor de Compras Consumíveis e sub-

contratação 

Compras 
Responsável de Aprovisionamentos 

Matérias-primas 
Diretor de Compras de Matéria-prima 

Compras - Técnico de Compras 

Compras - Estafeta 

Compras Gestor de frota Responsável de Gestão de Frota 

Adm.-Finan. 
Direção Departamento  Adminis-

trativo 
Diretor Administrativo-Financeiro 

Adm.-Finan. Apoio Administrativo Assistente Administrativo 

Adm.-Finan. Contabilidade Analítica/Geral Contabilista 

Adm.-Finan. - Controller interno 

RH Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos 
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RH - Técnico de Recursos Humanos 

RH Vencimentos Técnico Administrativo de RH e Payroll 

RH Higiene e Segurança 
Técnico Superior de Segurança e Saúde 

no Trabalho 

RH Ambiente Técnico do Ambiente 

RH Limpeza Chefe de Equipa de Limpeza Industrial 

RH Limpeza Operador de Limpeza Industrial 

RH - Ajudante de Cozinha 

RH Vigilância Vigilante 

Sistemas Inf. Diretor de Sistemas de Informação Diretor de Sistemas de Informação 

Sistemas Inf. Responsável ERP Técnico de Informática de ERP 

Sistemas Inf. Responsável Redes/Comunicações Administrador de Redes e Sistemas 

Sistemas Inf. 
- 

Técnico de Informática de Redes e Sis-

temas 

Marketing Diretor de Marketing Diretor de Marketing 

SPF - Diretor do Sistema de Melhoria F. 

SPF - Técnico do Sistema de Melhoria F. 

- Técnico de Eddy Current Técnico de Correntes Induzidas2 

- - Formador interno2 

- Auditor interno Auditor interno2 

- - Tutor interno2 

 
Tabela 4: Re/nomeação de funções 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O PADF desenvolvido contemplou tanto a descrição da função – principais tarefas e 

responsabilidades associadas à função – como a sua especificação – lista das qualificações 

necessárias para desempenhar a função, nomeadamente habilitações académicas, experiên-

cia, conhecimentos específicos e competências. Depois da análise da função, procurou ter-

se em conta as diretrizes da literatura acerca da corporização do descritivo funcional, de-

vendo este ser um “meio de falar connosco” (Pató, 2017), formatando-o de forma a apre-

sentar a informação unificada e estandardizada, garantindo uma fácil e rápida leitura e apre-

ensão da informação mais relevante (cf. Anexo 6). Pese embora os descritivos funcionais 

possam contemplar muito mais informação, interessava nesta fase, por constrangimentos 

de tempo, trabalhar a informação considerada mais relevante, podendo-se, posteriormente, 

adicionar outros elementos aos atuais descritivos funcionais. 

No que se refere ao mapeamento de competências, o primeiro passo foi a definição 

das competências genéricas, pois, uma vez definidas, não poderiam integrar o elenco das 

competências específicas das diferentes famílias de funções. Uma vez que as competências 

                                                           
2 Funções desempenhadas cumulativamente com outra(s). 
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genéricas devem fundar-se nos valores e na cultura da organização (Camara, 2017), depois 

de determinados os valores, na primeira fase, trabalhou-se, juntamente com a DRH, numa 

proposta de competências genéricas, ou seja, de comportamentos que corporizam os valo-

res da empresa e a sua forma de atuação, a qual foi validada pela Administração e, posteri-

ormente, pelos Diretores. Como é possível observar na tabela abaixo, o valor da proximi-

dade deu origem à competência ‘relacionamento interpessoal’, o do trabalho à competência 

‘Motivação para o trabalho’, o da ética à ‘integridade’, o da lealdade à competência ‘com-

promisso’ e, por último, o da responsabilidade social à competência ‘cooperação’. 

 

Valores Competências genéricas Descrição 

Proximidade 
Relacionamento 

interpessoal 

Capacidade de gerar um bom ambiente de traba-
lho, assente no respeito e no tratamento igual de 
todos os parceiros. 

Trabalho Motivação para o trabalho 

Grau de interesse pelas atividades e responsabili-
dades inerentes à função, capacidade para traba-
lhar afincadamente, disponibilidade para prosse-
guir objetivos exigentes e preocupação com a 
melhoria dos procedimentos. 

Ética Integridade 
Capacidade de comunicar as suas intenções, ideias 
e sentimentos, aberta e diretamente, de defender 
aquilo em que acredita e praticar o que diz. 

Lealdade Compromisso 
Identificação com o projeto da empresa e capaci-
dade de se envolver com o trabalho que realiza. 

Responsabilidade 
Social 

Cooperação 
Capacidade de partilhar informação e de contri-
buir, mesmo quando o trabalho em causa não é 
do interesse pessoal. 

 
Tabela 5: Valores e competências genéricas associadas 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além das cinco competências genéricas, o levantamento das competências específicas 

desembocou num portefólio de competências vasto, que integra competências comporta-

mentais, de liderança e gestão, e técnico-profissionais (Camara, 2017), o qual se apresenta 

na tabela abaixo: 

 

Competências específicas Descrição 

Adaptabilidade 

Capacidade de manter a eficiência em ambientes em constante 

mudança – tarefas, responsabilidades e pessoas – e de se adaptar a 

situações anómalas. 

Ambição Necessidade de conseguir êxitos, de desenvolver-se profissional-
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mente e de atingir posições mais desafiantes, preocupando-se 

com a carreira. 

Ambiente 
Conhecimentos e capacidades técnicas de prevenção, análise e 

resolução de problemas ambientais. 

Análise numérica Capacidade para analisar, organizar e apresentar dados numéricos. 

Assiduidade e pontualidade 

Atitude de preocupação para não faltar ao trabalho, a não ser em 

caso de força maior. Responsabilidade de ser pontual, cumprindo 

horários por sua iniciativa e sem necessidade de controlo da hie-

rarquia. 

Atenção ao detalhe 
Capacidade para manipular corretamente os detalhes e normas 

associadas ao trabalho. 

Atendimento ao cliente 

Capacidade para atender o cliente de forma disponível e atenta, 

independentemente da disposição no momento ou da postura do 

cliente. 

Auditoria interna 

Conhecimentos e capacidades técnicas de análise e avaliação da 

eficácia, eficiência e cumprimento dos procedimentos de utiliza-

ção e controlo dos recursos da empresa. 

Autoconfiança 
Capacidade de mostrar confiança e firmeza nas suas decisões e 

opiniões, nomeadamente perante situações difíceis. 

Autocontrolo 
Capacidade para manter a calma e a objetividade perante situa-

ções de provocação pessoal. 

Autonomia decisional 

Capacidade de, autonomamente, tomar decisões ponderadas na 

devida altura, tendo em conta as consequências das decisões e 

medidas em causa. 

Capacidade de  

Aprendizagem 

Predisposição e capacidade de manter uma aprendizagem contí-

nua no âmbito da atividade profissional. 

Capacidade de coordenação 

Capacidade de coordenar tarefas e projetos intra/inter-

departamentais, de alocar eficientemente os recursos e de gerir 

prioridades, cumprindo prazos. 

Comunicação 

Capacidade de comunicar com clareza, fluência e exatidão; de 

adaptar a linguagem às características do interlocutor; de saber 

dizer e saber ouvir; e de acrescentar valor quando comunica. 

Comunicação escrita 
Capacidade para expressar ideias, sob a forma escrita, numa lin-

guagem clara, entendível e em bom português. 

Conformidade 
Capacidade para aceitar e agir em conformidade com normas e 

regulamentos aplicáveis à sua esfera profissional. 

Conhecimento do negócio 
Conhecimento profundo das variáveis mais importantes do negó-

cio. 

Conhecimentos Kofax 
Conhecimentos e capacidades técnicas na aplicação KOFAX e 

gestão de lotes. 

Conhecimentos normativos 

e legais de produtos e MP 

Conhecimentos nas bases normativas e legais aplicáveis aos pro-

dutos e matéria-prima. 

Contabilidade e fiscalidade 
Conhecimentos e domínio de ferramentas de preparação e análise 

de informação contabilística, fiscal e financeira. 

Cumprimento de regras de Valorização e cumprimento das regras e boas práticas de Higiene 
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higiene alimentar e Segurança Alimentar. 

Desenho técnico e  

Aplicações informáticas 

Conhecimentos e domínio de ferramentas na área de desenho 

técnico e de aplicações informáticas. 

Desenvolvimento dos  

colaboradores 

Capacidade de perceber as necessidades de desenvolvimento dos 

outros e de promover proativamente a transmissão de conheci-

mentos. 

Eletricidade Conhecimentos e domínio de ferramentas na área de eletricidade. 

Eletromecânica 
Conhecimentos e domínio de ferramentas na área de eletromecâ-

nica. 

Energia Conhecimentos e domínio de ferramentas na área de energia. 

Espírito crítico 

Capacidade de analisar e detetar situações em que o que foi dese-

nhado não resulta na prática. Não se conforma com uma solução 

que não é a ideal. 

Flexibilidade laboral 
Disponibilidade para trabalhar em diferentes horários/períodos, 

em função das necessidades da empresa. 

Gestão de conflitos 

Capacidade de agir proativamente no sentido de evitar e gerir 

conflitos (seus e de outros), assumindo o papel de mediador e 

contribuindo para a resolução construtiva dos mesmos. 

Gestão de Recursos  

Humanos 

Conhecimento de modelos, métodos, técnicas e processos admi-

nistrativos de gestão de recursos humanos e capacidade de defini-

ção, implementação e avaliação de políticas de recursos humanos. 

Gestão do risco 
Conhecimento, no âmbito da ISO 31000, do efeito da incerteza 

nos objetivos da organização. 

Humildade 
Capacidade de aceitar críticas, reconhecer as suas limitações e 

disponibilidade para aprender. 

Influência 
Capacidade de influenciar o pensamento e o comportamento dos 

outros, de forma construtiva. 

Informática Conhecimentos e domínio de ferramentas na área de informática. 

Iniciativa 

Capacidade de pôr em prática novas ideias ou ações na realização 

das suas tarefas, de não se acomodar à situação atual, procurando 

a melhoria contínua e promovendo a mudança organizacional, e 

de antecipar oportunidades. 

Laboratório Operacionalidade de equipamentos e funções no laboratório. 

Legislação laboral 
Capacidade de aplicar a legislação laboral em vigor na gestão dos 

recursos humanos da empresa. 

Liderança 

Capacidade de orientar os outros na realização do trabalho e de 

os levar a realizar as tarefas com sucesso; de distribuir a respon-

sabilidade e de motivar os colaboradores, reconhecendo o seu 

contributo; e de promover o desenvolvimento dos outros por 

meio de opiniões construtivas, formação, acompanhamento e 

tarefas desafiantes. 

Logística 
Conhecimentos e domínio de ferramentas de gestão dos proces-

sos de aquisição, transporte e armazenamento de materiais. 
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Lubrificação Conhecimentos e domínio de ferramentas na área de lubrificação. 

Materiais consumíveis Capacidade de identificar, localizar e manusear os materiais. 

Mecânica Conhecimentos e domínio de ferramentas na área de mecânica. 

Metalurgia 
Conhecimentos necessários para a transformação de minérios em 

metais e ligas metálicas, no caso específico aços. 

Metrologia e Produto 

Conhecimentos técnicos na área de metrologia legal e equipamen-

tos. Fabrico, controlo e enquadramento normativo de produto 

para suporte técnico pré e após venda. 

Negociação 

Capacidade de negociar de forma eficaz com os interlocutores, 

independentemente do ambiente, de estabelecer acordos e fazer o 

acompanhamento dos processos de negociação. 

Organização e gestão de 

prioridades 

Capacidade de definir as fases de realização do trabalho, de esta-

belecer prioridades, de fazer o acompanhamento e a revisão do 

planeado, cumprindo os prazos. 

Orientação para o cliente 

Capacidade de adotar uma atitude de compromisso com o cliente, 

manifestando uma postura de envolvimento, responsabilização e 

adaptação ao mesmo. 

Orientação para resultados 
Propensão para a ação e para ver as coisas feitas. Prossecução de 

objetivos com intenção de os superar. 

Pichelaria Conhecimentos e domínio de ferramentas na área de pichelaria. 

Polivalência 
Disponibilidade e capacidade para desempenhar outras funções, 

em virtude das necessidades da empresa. 

Preparação e confeção de 

refeições 

Capacidade de planear, preparar e confecionar refeições e diferen-

tes tipos de dieta. 

Prevenção e segurança 

Conhecimentos e capacidades técnicas requeridas para a defini-

ção, divulgação, implementação e controlo de políticas de preven-

ção e segurança ocupacional. 

Processo siderúrgico e  

Defeitologia 

Conhecimentos nos processos siderúrgicos dos produtos recebi-

dos, seus defeitos e enquadramento. 

Produto e processo 
Conhecimentos nos produtos siderúrgicos comercializados e no 

seu processo de fabrico. 

Raciocínio lógico 
Capacidade para avaliar dados e formular hipóteses/ações por 

forma a chegar a soluções lógicas. 

Referenciais de gestão ISO 
Conhecimentos normativos dos referenciais aplicáveis ao Sistema 

de Gestão Integrado da organização. 

Resiliência 

Capacidade de recuperar rapidamente quando confrontado com 

situações de rutura, stresse ou emocionalmente descompensató-

rias. 

Resolução de problemas 

Capacidade para proativamente identificar problemas, assumindo 

a disponibilidade e compromisso para implementar formas de 

resolução. 

Rigor 

Comportamentos que evidenciam escrupulosa preocupação com 

a qualidade do trabalho desenvolvido, respeito por prazos e com-

promissos assumidos e cumprimento das normas e regulamentos 
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aplicáveis. 

Serralharia civil 
Conhecimentos e domínio de ferramentas na área de serralharia 

civil. 

Serralharia mecânica 
Conhecimentos e domínio de ferramentas na área de serralharia 

mecânica. 

Sigilo e discrição 

Capacidade de adotar uma conduta que não comprometa a orga-

nização, assegurando, com a discrição necessária, a não divulga-

ção de matérias sigilosas quer interna quer externamente. 

Sistemas de Informação 

Conhecimentos e capacidades técnicas de desenvolvimento, im-

plementação e manutenção de aplicações de software e de gestão 

de sistemas hardware/aplicações de software. 

Tenacidade Capacidade para enfrentar um problema até que seja resolvido. 

Tolerância ao stresse 

Capacidade de manter a eficiência perante situações de stresse e 

adversidade, tais como pressões em termos de tempo e ambigui-

dade de funções. 

Tornearia/Fresagem 
Conhecimentos e domínio de ferramentas na área de tornearia e 

fresagem. 

Trabalho em equipa 

Capacidade para trabalhar em conjunto com outras pessoas, parti-

lhando tarefas e resultados; de mudar a sua perspetiva e aceitar a 

vontade da maioria; e de lutar para o atingimento conjunto dos 

objetivos. 

Visão estratégica 

Capacidade de compreender a estratégia da empresa, incluindo o 

contexto do mercado onde se insere a atividade, refletindo essa 

compreensão em orientações operacionais claras e na identifica-

ção dos fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento do 

negócio. 

Zelo com equipamentos 

Comportamentos que evidenciam preocupação com os equipa-

mentos (máquinas/viaturas) e cumprimento das normas de ma-

nuseamento. 

Zelo pela segurança 
Valorização e cumprimento das regras e boas práticas de Segu-

rança. 

 
Tabela 6: Portefólio de competências específicas 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ainda que, normalmente, os modelos de competências não compreendam as compe-

tências técnico-profissionais, muitas vezes avaliadas através do grau de cumprimento dos 

objetivos de negócio (Camara, 2017), optou-se pela sua introdução no modelo de compe-

tências da organização, dado que, para algumas funções, não haveria a formalização de 

objetivos de negócio individuais, entendendo-se, portanto, que a introdução de uma ou 

mais competências técnico-profissionais no PIC seria um meio de viabilizar a avaliação da 

componente mais técnica. 
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Tanto a proposta de definição de competências presente no Dicionário de Competên-

cias de Camara (2017) como a auscultação do entendimento das diferentes competências 

por parte dos seus proponentes aquando da realização dos painéis de discussão, possibili-

tou ao investigador avançar com uma proposta de indicadores comportamentais observá-

veis para os cinco níveis (Nível 1: desempenho fraco; Nível 2: desempenho não suficiente; 

Nível 3: desempenho bom; Nível 4: desempenho muito bom; Nível 5: desempenho exce-

lente) de cada competência (cf. Anexo 7), a qual foi, posteriormente, validada pelo Diretor 

de RH e, posteriormente, pelos restantes Diretores. Focar nos comportamentos, como se 

fez, aumenta a probabilidade de a competência ser avaliada mais fiável e justamente (Cata-

no, Darr & Campbell, 2007). Procurou-se, deste modo, que, na empresa, uma mesma com-

petência fosse uniformemente aplicada a todos os casos, independentemente do avaliador, 

sabendo-se, ainda assim, a impossibilidade de blindar o sistema à manipulação e à má-fé 

(Camara, 2017).  

Atendendo às considerações patentes na literatura (Camara, 2015), norteou-se a defini-

ção das competências genéricas e específicas em número não superior a cinco para cada 

uma delas, perfazendo um total de dez competências por PIC (cf. Anexo 6), para permitir a 

sua efetiva avaliação. Relativamente aos níveis de exigência, todas as competências que in-

tegram um PIC devem apresentar um grau de exigência de nível 3 (desempenho bom), 4 

(desempenho muito bom) ou 5 (desempenho excelente). Não faria sentido exigir ao titular 

um nível de proficiência fraco (nível 1) ou não suficiente (nível 2). O estabelecimento des-

tes dois níveis existe para permitir, na avaliação do desempenho, detetar situações em que o 

desempenho do titular da função fica aquém do nível previsto como ideal (idem). 

Para as competências genéricas, tanto a DRH como a Administração entenderam que, 

estrategicamente e uma vez querendo trabalhar a cultura organizacional de forma a promo-

ver o seu alinhamento com o ADN da empresa, era importante estipular o nível de exigên-

cia 4 (desempenho muito bom) como sendo o ideal para todas as funções da empresa, com 

exceção da Administração para quem se considerou o nível 5 (desempenho excelente).  

Já para as competências específicas, cada Diretor definiu o nível de exigência ideal para 

as competências dos PIC’s das funções dos seus departamentos, cabendo ao autor e à 

DRH validar as suas propostas a respeito da razoabilidade dos níveis de exigência. Uma vez 

que funções de maior responsabilidade apresentavam menor nível de exigência para as 

mesmas competências que integravam outras funções de menor responsabilidade e saben-

do que o grau de exigência estabelecido varia com o grau de complexidade e responsabili-
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dade das mesmas (idem), foi necessário segmentar a população organizacional e definir 

patamares de exigência mínima: 

 

Segmentos populacionais Exigência mínima PIC  

Administradores 

Adjuntos Administradores 
45 pontos 

Possibilidade de até 

cinco competências 

específicas com nível 

ideal “4” 

Diretores 40 pontos  

Impossibilidade de 

competências específi-

cas com nível ideal “3” 

Técnicos Superiores 

Técnicos Administrativos 

Responsáveis de Equipa 

Supervisores 

38 pontos 

Máximo de duas com-

petências específicas 

com nível ideal “3” 

Restantes funções 35 pontos 

Possibilidade de até 

cinco competências 

específicas com nível 

ideal “3” 

 

Tabela 7: Exigência mínima do PIC por segmentos populacionais 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A premissa subjacente à segmentação efetuada é que quanto maior o grau de respon-

sabilidade da função, tanto maior será o grau de exigência relativo às competências que 

integram o seu perfil. Assim, desenvolveu-se uma proposta alternativa para os níveis de 

exigência de várias funções, procurando assegurar o equilíbrio global do modelo de compe-

tências. Não fazendo sentido ter um PIC que integre exigência abaixo do nível 3 (desempe-

nho bom) e optando-se por definir nível 4 para todas as competências genéricas para todos 

os colaboradores, à exceção da Administração, o PIC mínimo perfaria um total de 35 pon-

tos (cenário de nível 3 de exigência em todas as competências específicas). À medida que 

este trabalho foi sendo feito, teve-se em conta que a implementação de uma lógica de ges-

tão por competências configura um processo de aprendizagem, pelo que exige tempo e que 

os níveis de exigência não sejam tão elevados que resultem numa generalizada insuficiência 

dos colaboradores (idem). 

A literatura tem feito emergir uma discussão que põe em confronto a análise do traba-

lho e os modelos de gestão por competências, discutindo os segundos como alternativas 

crescentes à primeira (Catano et al., 2007), mas as diferenças parecem continuar embaçadas, 
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já que, tantas vezes, as duas são agrupadas. Como referem Primoff  e Fine (1988, cit in San-

chez & Levine, 2012), os analistas do trabalho não podem esquecer que, tal como as flores 

e as rochas, as funções não existem separadamente das pessoas que as desempenham. Foi 

nesta lógica de complementaridade que se avançou para a elaboração de um Manual de 

Funções & Portefólio de Competências, instrumento de orientação e utilidade transversais, 

que tem por objetivo primordial dar a conhecer as várias funções existentes na empresa, 

assentando no pressuposto da importância e criticidade de todas elas para o bom funcio-

namento da mesma. Ao formalizar a descrição das funções – principais responsabilidades e 

tarefas – e as especificações correspondentes – requisitos necessários para o bom desem-

penho da função, o Manual representa um importante instrumento de comunicação, apre-

sentando a Estrutura Orgânica e Funcional da empresa, e constitui uma relevante ferra-

menta de GRH, na medida em que, de forma objetiva, coerente e integrada, agrega um 

conjunto de informação pertinente ao desenho e implementação dos diferentes subsiste-

mas de GRH, como o Recrutamento e Seleção, a Gestão do Desempenho, a Formação e 

Desenvolvimento e a Gestão de Carreiras.  

Por uma questão de sistematicidade da informação, optou-se por colocar uma secção 

inicial relativa às responsabilidades transversais a todas as funções da empresa, das quais se 

destacam (i) o cumprimento dos procedimentos definidos no Sistema de Gestão Integrado 

da empresa, nomeadamente no que respeita à Segurança e Saúde no Trabalho, Ambiente, 

Qualidade e Energia; (ii) a promoção da melhoria contínua; e (ii) o zelo pela limpeza do 

espaço e posto de trabalho. Definiu-se que a informação disponibilizada neste documento 

deve ser continuamente atualizada, nomeadamente sempre que existam alterações da estru-

tura orgânica e/ou funcional. 

Em suma, o PADF impactou a GRH de múltiplas formas, viabilizando o mapeamento 

das atividades da empresa, a compreensão do seu contributo para os objetivos organizacio-

nais, a identificação das competências críticas ao desempenho individual e organizacional e, 

ainda, a organização do trabalho e a melhoria ao nível de tarefas, processos e procedimen-

tos. 

 

3.3. Enquadramento e arquitetura do Sistema de Gestão do Desempenho 

 
No que respeita aos objetivos do SGD (objetivo 3.1), a sua missão é, fundamental-

mente, reforçar a evolução pessoal e profissional dos colaboradores numa filosofia de me-
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lhoria contínua e de acordo com uma cultura de mérito. Foi desenvolvido para conhecer, 

gerir e reconhecer o desempenho dos colaboradores. É intenção que cada um deles conhe-

ça claramente o que se espera de si e o modo como vão ser avaliados os seus resultados 

e/ou os resultados da sua equipa. Tendo em consideração as necessidades e interesses ma-

nifestados pela Administração e pelos RH da empresa, formalizaram-se os seguintes objeti-

vos: (i) melhorar o desempenho individual e organizacional; (ii) promover a comunicação 

eficaz entre hierarquias; (iii) implementar uma cultura de meritocracia; (iv) envolver o cola-

borador no planeamento, acompanhamento e avaliação do seu desempenho; (v) aumentar a 

justiça e o equilíbrio nas compensações (aumentos salariais e atribuição de prémios); (vi) 

aumentar a justiça e a imparcialidade das avaliações efetuadas aos colaboradores; (vii) fo-

mentar o desenvolvimento profissional dos colaboradores, por meio da identificação de 

necessidades de formação; (viii) aumentar a motivação dos colaboradores. 

Pretende-se, assim, apoiar os colaboradores na reflexão sobre o seu próprio desempe-

nho e no impacto deste na organização, tornando-os agentes ativos (em conjunto com as 

suas chefias) no seu processo de evolução profissional. Em todas as comunicações estabe-

lecidas, de caráter formal ou informal, se reiterou o pressuposto de que a gestão do desem-

penho é um processo de desenvolvimento, sendo este o seu grande e mais nobre propósito.  

Quanto às características gerais do SGD (objetivo 3.2), nomeadamente a questão da 

periodicidade, ainda que se proponha a avaliação formal ocorrer anualmente, procurou-se 

que esta prática de avaliação e gestão do desempenho fosse mais abrangente e continuada, 

pelo que se propôs, à semelhança do que fora sugerido num estudo de caso levado a cabo 

por Boachie-Mensah e Seidu (2012), a introdução, na plataforma digital onde o sistema está 

alojado, de um campo destinado ao preenchimento de registos ao longo do ano, o qual 

permite que, a qualquer momento, o colaborador possa registar notas significativas relativas 

ao seu desempenho, ao desempenho da sua chefia e, quando aplicável, ao desempenho dos 

seus subordinados, procurando-se, assim, atenuar um dos erros-tipo mais frequentes no 

momento da avaliação formal: a recência (tendência para sobrevalorizar, negativa ou positi-

vamente, os comportamentos observados mais perto do final do ano). Pesa embora a pre-

visão da reunião anual, instrumento essencial na promoção de uma comunicação mais efi-

caz entre hierarquias, reiterou-se, em todas as comunicações estabelecidas, a importância 

de, regularmente, os diferentes agentes intervenientes neste processo deverem ser capazes 

de analisar o desempenho, procurar fornecer feedback construtivo e empreender ações de 

melhoria, alinhadas com objetivos e competências. Foi intuito veicular repetidamente a 
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premissa que a gestão do desempenho é um processo contínuo que reflete práticas de boa 

gestão, não devendo ser, portanto, imposta aos gestores como uma tarefa especial que têm 

de fazer, mas, antes, como uma função natural de todos quantos ocupam funções de chefia 

(Armstrong, 2014). 

Além dos princípios gerais ‘Foco no desenvolvimento’ e ‘Processo contínuo’, o SGD 

construído assenta numa lógica top down e bottom up. Prevê que o desempenho de cada colabo-

rador seja avaliado pela respetiva chefia hierárquica e que, sempre que existam, o mesmo 

seja avaliado pelos subordinados, partindo do pressuposto que o feedback da equipa é crucial 

para o desenvolvimento das chefias. As avaliações realizadas ‘de baixo para cima’ deverão 

ser anónimas e tratadas de forma agregada, não permitindo à chefia a identificação indivi-

dual, salvaguardando o medo da retaliação várias vezes referido por alguns colaboradores. 

Do ponto de vista dos intervenientes, o SGD aplica-se a todos os colaboradores vin-

culados à empresa, pelo menos, há seis meses. 

Como referido previamente, é lógica a inexistência de um modelo estandardizado apli-

cável a todas as realidades organizacionais, pelo que a opção das componentes (objetivo 

3.3) a considerar deve sempre atender a diferentes variáveis. Considerando o estudo desen-

volvido da realidade da empresa e as recomendações preconizadas na literatura, que subli-

nham a importância de os sistemas de avaliação, além de resultados, incluírem uma compo-

nente de avaliação dos processos, ou seja, do desempenho comportamental operacionaliza-

do com recurso a competências (Caetano, 2008), e após reflexão e discussão teórica com a 

DRH acerca dos possíveis sistemas de avaliação e gestão do desempenho, propôs-se um 

modelo misto, assente na avaliação combinada de competências e resultados provenientes 

do atingimento de objetivos. A propósito, Caetano (2008) adianta que «a generalidade dos 

sistemas procura combinar dois métodos de avaliação: a avaliação dos objetivos do trabalho 

e a avaliação das competências do avaliado». Deste modo, propôs-se que o desempenho 

individual fosse avaliado, não só pelos objetivos de negócio, mas também atendendo ao 

grau de atingimento, pelo colaborador, do perfil ideal de competências da função, definido 

na fase anterior. Uma vez sentida a necessidade de trabalhar várias dimensões da cultura 

organizacional, promovendo a adoção de uma conduta alinhada com os valores institucio-

nais, era fundamental um modelo de competências. Este constitui um meio eficaz de im-

primir a cultura da empresa no comportamento diário dos seus colaboradores, na medida 

em que a cultura está intimamente ligada aos comportamentos por eles adotados. Acredita-

se que a utilização conjunta de resultados e de critérios de avaliação comportamental e de 
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processo possibilita uma visão mais ampla e completa da função, conseguindo que o pro-

cesso se torne mais relevante, sensível e aceitável (Rego et al., 2015). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Componentes do Modelo de Avaliação do Desempenho 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A metodologia de Gestão do Desempenho proposta prevê um sistema de recolha de 

informação que, no final do período de avaliação, permite obter uma classificação final 

determinada por médias ponderadas obtidas a partir de três grandes grupos de fatores de 

avaliação: as Competências Genéricas, as Competências Específicas e os Objetivos (quanti-

tativos). Pretende-se, assim, valorizar não só os resultados obtidos (em função dos objeti-

vos), mas também a forma como foram alcançados (competências demonstradas). 

Na família funcional “Diretores”, além das componentes elencadas, a Administração 

sugeriu a introdução de uma outra relativa à Avaliação Interdepartamental, que pressupõe 

que cada Diretor avalie o desempenho dos restantes departamentos no seu todo. Não se 

pretende uma avaliação de pares, em que cada Diretor avalia o desempenho dos restantes, 

mas antes que cada um deles se pronuncie sobre o desempenho dos restantes departamen-

tos, no que respeita às seguintes dimensões: (i) eficiência/eficácia de processos; (ii) rapidez 

de respostas; (iii) disponibilidade e simpatia dos interlocutores; (iv) cooperação, (vi) cum-

primento de prazos; (vii) cumprimento de regras (cf. Anexo 8). As respostas deverão posi-

cionar-se numa escala de cinco valores, tendo-se pré-definido que, em respostas de nível 

médio ou baixo (níveis 3, 2, 1), o avaliador seja obrigado a justificar a classificação atribuí-

da, de forma a gerar reais oportunidades de melhoria. A introdução desta componente visa 

possibilitar uma maior consciência dos departamentos em relação à qualidade do serviço 

que prestam internamente e à satisfação dos seus clientes internos; saber se a cooperação 
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ou serviço prestado entre os departamentos da empresa é positiva ou não; identificar os 

indicadores de serviço com maior e menor índice de satisfação; e identificar as relações 

departamentais mais críticas. 

A definição das competências, quer genéricas quer específicas, foi explanada na fase 

anterior. Nesta, avançou-se para a definição de objetivos organizacionais, departamentais e, 

no caso de algumas funções, individuais. Os objetivos departamentais são objetivos globais 

do departamento em que o colaborador está inserido e pelos quais todos os colaboradores 

desse departamento são corresponsáveis. Sendo importantes, podem não ser suficientes, 

levando à desresponsabilização individual pelos resultados e a fenómenos de parasitismo 

social (Camara, 2015), pelo que, sempre que possível, se incentivou ao estabelecimento de 

objetivos individuais. Por sua vez, a existência destes últimos não anula a importância dos 

objetivos departamentais, evitando que o colaborador seja tentado a adotar comportamen-

tos egoístas e autocentrados (idem). Procurou-se, portanto, evitar um problema comum: 

colocar ênfase excessiva no desempenho individual e pouca no departamental ou o contrá-

rio (Aguinis, Gottfredson & Joo, 2013). Para facilitar a formalização dos objetivos, uma vez 

ser um exercício novo para muitos dos protagonistas organizacionais, preparou-se um do-

cumento orientador (cf. Anexo 9), o qual foi partilhado com todos os Diretores. 

Foi notória a maior facilidade na definição de objetivos no Departamento Comercial, 

por exemplo, dado terem um orçamento anual claramente definido, por comparação a ou-

tros Departamentos que, na ausência de objetivos globais, definidos pela Administração, 

desdobrados pelas diferentes áreas funcionais, experimentaram mais dificuldades na opera-

cionalização. A ausência de uma estratégia empresarial clara que espelhe objetivos para 

todas as áreas funcionais, sejam elas centros de proveitos ou de custos, dificultou bastante 

o trabalho a este nível. A empresa tinha definidos, com clareza, os objetivos para os centros 

de proveitos – áreas funcionais que geram negócio, que faturam e trazem dinheiro para a 

empresa –, mas não para os de custos – áreas de suporte, que prestam serviços aos centros 

de proveitos.  

No que respeita à ponderação de cada uma das componentes, desenvolveu-se uma 

proposta, a partir dos contributos da Administração e da DRH, em que o peso das compe-

tências e dos objetivos varia em função dos segmentos populacionais, conforme apresenta-

do abaixo: 
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Administradores | Adjuntos Administradores 

Competências genéricas 50% 

Competências específicas 50% 

Diretores 

Competências genéricas 25% 
Chefia 50% 

Equipa 50% 

Competências específicas 15% 
Chefia 50% 

Equipa 50% 

Objetivos 50% 

Empresa 20% 20% 

Departamento 50% 80% 

Indivíduo 30% - 

Avaliação  
Interdepartamental 

10% 

Técnicos Superiores | Técnicos Administrativos | Responsáveis de Equipa | Supervisores  

 Técnicos 
Responsáveis 
Supervisores 

Competências genéricas 40% 
Chefia 100% 50% 

Equipa - 50% 

Competências específicas 30% 
Chefia 100% 50% 

Equipa - 50% 

Objetivos 30% 

Empresa 20% 20% 

Departamento 50% 80% 

Indivíduo 30% - 

Restantes funções 

 Chefia 

Competências genéricas 40% 100% 

Competências específicas 40% 100% 

Objetivos 20% 
Empresa 20% 

Departamento 80% 

 
Tabela 8: Ponderação das componentes da avaliação do desempenho 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como é possível observar, a avaliação do desempenho de Administradores e Adjuntos 

Administradores contará, exclusivamente, com a avaliação das competências genéricas e 

específicas, tendo estes entendido que, em virtude da sua posição, não era relevante a intro-

dução de objetivos de negócio. A avaliação à Administração pretende, sobretudo, ser ban-

deira da sua adesão ao projeto e agente promotor da adesão de todos os outros colabora-

dores. À medida que diminui a responsabilidade implicada nas funções desempenhadas, 

diminui o peso atribuído aos objetivos. No que respeita às competências, a avaliação apura-

se considerando 50% da avaliação realizada pela chefia e 50% da avaliação realizada pelos 
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subordinados ou 100% de uma delas, na ausência da outra. 

O SGD construído pressupõe a existência de um ciclo constituído por diferentes fases 

(objetivo 3.4) – planeamento, ação, acompanhamento e revisão –, existindo, em cada uma 

delas, tarefas que implicam diferentes intervenientes, conforme se apresenta abaixo: 

 

 
Tabela 9: Fases, tarefas e intervenientes do ciclo de gestão do desempenho 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A fase de acompanhamento destaca o acompanhamento e o feedback que o colaborador 

deve ter ao longo do ano, por parte da sua chefia, cujo objetivo é ir detetando desvios que 

possam surgir e dar apoio e aconselhamento para que o colaborador possa ser bem-

sucedido. O ciclo encerra com a avaliação do desempenho, que é suposto ocorrer no final 

do ano a que o ciclo do desempenho se refere ou no início do ano seguinte, também se 

fixando nesse momento os objetivos para o ano seguinte. 

A avaliação tem, portanto, como intervenientes o próprio, a sua chefia e, no caso de 

funções com subordinados, estes também participam do processo. O colaborador, além de 

se autoavaliar, fundamental para aumentar o comprometimento e a satisfação com o pro-

cesso de avaliação (Duraisingam & Skinner, 2005), é avaliado pela sua chefia, mas também 

ele a avalia. Como referido previamente, a inclusão da avaliação dos subordinados à chefia 

prende-se com o facto de estes serem uma fonte valiosa de informação relativa a alguns 

aspetos do desempenho do supervisor, como a comunicação, o trabalho em equipa ou a 

delegação, de poderem providenciar feedback que favoreça o desenvolvimento da chefia, de 

Fases Tarefas Intervenientes 

Planeamento Reunião para projeção do ano seguinte Colaborador/Chefia 

Ação Trabalhar e desenvolver-se Colaborador avaliado 

Acompanhamento Feedback contínuo Chefia/Colaborador 

Revisão 

Autoavaliação Colaborador avaliado 

Avaliação pela chefia Chefia avaliadora 

Avaliação à chefia Colaborador avaliador 

Avaliação interdepartamental  Diretores 

Reunião de revisão 
- Preenchimento do Perfil Final de Competências 
- Objetivos próximo ano 
- Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP) 

Colaborador/Chefia 
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múltiplas fontes aumentarem a precisão da avaliação do desempenho, reduzindo o viés, e, 

ainda, de aumentar as perceções de justiça dos colaboradores (idem). 

Após o preenchimento desses vários elementos, o ciclo pressupõe uma reunião de re-

visão, a qual, mais do que orientada para o passado, se pretende centrada no presente e 

particularmente no futuro, explorando cooperativamente como remover as barreiras exis-

tentes a um melhor desempenho e criar condições para que isso aconteça (Law, 2007). Nes-

ta reunião, analisam-se as diferentes avaliações a respeito das competências integrantes do 

PIC, detetando gaps, ou seja, intervalos entre o grau de atingimento da competência num 

determinado momento e o que está definido no PIC da função (Camara, 2017). A Figura 4, 

apresentada de seguida, exemplifica o cruzamento das avaliações dos vários interlocutores 

no processo – próprio colaborador, chefia e equipa – por referência ao ‘ideal’ para as com-

petências genéricas e a avaliação final resultante da reunião de revisão. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Avaliação das competências genéricas 
Fonte: Elabrado pelo autor 

 

Sempre que se verifique um desfasamento entre o nível ideal de determinada compe-

tência e a classificação final do colaborador nessa competência, é, automaticamente, gerado 

um Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP), no qual devem elencar-se possíveis ações a 

desenvolver, pelo colaborador e pela empresa, com vista à melhoria do desempenho e, con-

sequentemente, eliminação do gap existente.  

Na implementação de um SGD, todos os intervenientes assumem responsabilidades. 
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Neste caso, as chefias avaliadoras devem assumir a responsabilidade pelo processo de ges-

tão e avaliação do desempenho dos seus colaboradores, por meio de: (i) avaliação dos resul-

tados alcançados durante o ano anterior face aos objetivos definidos; (ii) definição de obje-

tivos para o ano seguinte e obtenção de acordo dos colaboradores sobre os resultados a 

alcançar; (iii) análise da informação resultante da avaliação do desempenho com a DRH; 

(iv) identificação de necessidades de formação e desenvolvimento e estabelecimento, em 

conjunto com o colaborador, de um PDP; (v) acompanhamento e orientação dos colabo-

radores, através de um estilo de comunicação aberto e de feedback construtivo e contínuo. 

Os colaboradores, enquanto avaliados, devem envolver-se e participar no processo (i) 

contribuindo para a definição de competências a desenvolver e o estabelecimento dos obje-

tivos, assumindo o seu compromisso quanto aos resultados a alcançar; (ii) efetuando a sua 

autoavaliação, reconhecendo e refletindo em como otimizar as suas forças e melhorar as 

fragilidades; (iii) sendo um agente ativo no seu próprio desenvolvimento pessoal e profis-

sional, revelando proatividade e abertura à mudança; e (iv) comunicando de forma aberta, 

recebendo, aceitando e dando feedback construtivo. 

Aos RH cabe, naturalmente, a responsabilidade de (i) providenciar formação aos cola-

boradores sobre o SGD; (ii) acompanhar e monitorizar as etapas de implementação do 

SGD, assegurando a disponibilização dos formulários de avaliação no portal do colabora-

dor; (iii) zelar pelo cumprimento do ciclo e do calendário da Gestão do Desempenho; (iv) 

apoiar avaliadores e avaliados no decorrer do processo; (v) analisar a informação resultante 

do SGD; (vi) auditar os resultados das avaliações e verificar a correta aplicabilidade; (vii) 

analisar e acompanhar os PDP’s; e (viii) proceder a reajustes ao SGD e aos documentos de 

suporte, sempre que pertinente. 

 

3.4. Comunicação da implementação do Sistema de Gestão do Desempenho 

 
Revelou-se fundamental a criação de um plano de comunicação (objetivo 4) para 

apresentar as características do SGD e as razões pelas quais é necessário e benéfico para a 

empresa e para os seus colaboradores, de forma a promover o seu envolvimento e partici-

pação, contribuindo para a dissipação de receios e resistências. 

Dada a força da imagem, começou por criar-se um logótipo (cf. Anexo 10) que trans-

mitisse, graficamente, a filosofia subjacente ao sistema: melhoria contínua. A frase de Peter 
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Drucker “Se não podes medir, não podes gerir” foi acoplada com o intuito de destacar a 

mais-valia, e até imprescindibilidade, da ferramenta para a gestão.  

A literatura sublinha a importância de haver uma apresentação do sistema pelo CEO a 

toda a empresa (Camara, 2015). Atendendo às particularidades do contexto e percebendo a 

dificuldade em viabilizar essa apresentação, e sabendo da credibilidade da palavra escrita, 

redigiu-se uma notícia (cf. Anexo 11), a qual foi analisada e assinada por toda a Administra-

ção, de forma a veicular uma mensagem de unidade e responsabilização coletiva. A mesma 

foi disponibilizada no Portal do Colaborador (ferramenta digital a que todos os colabora-

dores têm acesso) e afixada nos painéis de comunicação existentes na empresa. 

Simultaneamente, em conformidade com o que defende a literatura (idem), desenvol-

veram-se sessões setoriais, dinamizadas pelo autor do trabalho e pelo diretor de RH, nas 

quais se apresentou o projeto e as suas fases, e se sublinharam as mais-valias do mesmo 

para os colaboradores. Estas acabaram por constituir momentos de discussão acerca do 

SGD, fundamentais para que os colaboradores se sintam parte integrante do projeto e, 

consequentemente, mais satisfeitos com o mesmo (Duraisingam & Skinner, 2005). 

O processo de comunicação enfrentou, naturalmente, as barreiras clássicas, nomeada-

mente a exposição seletiva, a perceção seletiva e a retenção seletiva, tendo sido notório que 

alguns colaboradores tendiam a interiorizar apenas o que ia ao encontro dos seus juízos 

preexistentes. Por mais que se sublinhasse a ideia de que o desenho e a implementação do 

SGD não intentavam o prejuízo de ninguém, nomeadamente no que respeita aos prémios e 

gratificações atualmente existentes na empresa, colaboradores vários reiteraram a ideia, 

projetando nela a apreensão experimentada. Ainda que se tenha também enfatizado a ges-

tão do desempenho em detrimento da avaliação e se tenha destacado a sua necessidade e 

mais-valias, alguns colaboradores perpetuaram a sua visão redutora da avaliação e alegaram 

a ausência de necessidade da ferramenta dado a empresa ter sempre funcionado bem, sem 

ela, até então. Não obstante, sublinha-se o forte feedback positivo relativamente à opção de 

apresentar presencialmente o sistema. 
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Capítulo 4. Conclusões e implicações: o construído 
 

Neste último capítulo, proceder-se-á à discussão de algumas das limitações ao e do 

trabalho desenvolvido, à apresentação das suas principais conclusões e contributos e será 

feita referência a alguns desafios futuros. 

 
4.1. Limitações 

 
Ikramullah, Prooijen, Iqbal e Ul-Hassan (2016) referem que, pese embora a boa quan-

tidade de informação em variados aspetos concernentes à avaliação do desempenho, na 

prática, esta opera longe do perfeito. O SGD desenvolvido não será exceção. 

Foram várias as limitações encontradas que, por sua vez, também resultaram em limi-

tações do trabalho em si. A ausência de um planeamento estratégico e de negócio defini-

dos, pelo menos explícita e sistematicamente, dificultou, desde o primeiro momento, uma 

compreensão mais global e holística dos processos organizacionais. Dificultou, por exem-

plo, o estabelecimento de objetivos, não se podendo, com significativa clareza, utilizar o 

método da cascata (Camara, 2015), em que os objetivos organizacionais desembocam em 

objetivos departamentais que, por sua vez, desaguam em objetivos individuais. 

Os constrangimentos temporais impostos pela finitude da experiência de estágio tam-

bém resultaram em limitações ao trabalho desenvolvido. No que respeita à identidade cor-

porativa, por exemplo, teria sido profícuo e construtivo desenvolver um processo bottom-up, 

em que todos os colaboradores eram chamados a contribuir para o apuramento e a recicla-

gem dos valores da empresa. 

Relativamente ao mapeamento de competências, ainda que tenha sido permanente a 

sensibilização aos Diretores de envolverem as suas equipas no exercício de identificação de 

competências, em departamentos maiores, nomeadamente técnico e produtivo, acredita-

mos que esse contributo não tenha sido tão alargado quanto desejável, o que, inexoravel-

mente, representa uma limitação ao presente trabalho e pode diminuir a adesão e o envol-

vimento construtivo na implementação do SGD. 

Sabendo que as competências depois de identificadas, para não se tornarem vagas, de-

vem ser descritas minuciosa e claramente por meio da enumeração dos comportamentos 

que os colaboradores devem manifestar, desenvolveram-se indicadores comportamentais, 

ou seja, identificaram-se um conjunto de ações específicas para os diferentes níveis de pro-

ficiência de cada competência, de forma a que os avaliadores possam verificar a manifesta-
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ção ou não da competência. Ainda assim, este trabalho dever-se-ia ter prolongado para a 

identificação de indicadores de medida, capazes de medir os comportamentos descritos nos 

indicadores comportamentais, e de instrumentos de medida, que permitissem medir o nível 

de atualização da competência. Razões várias, de natureza prática, condicionam, muitas 

vezes, a realização do ideal desde o primeiro momento, sendo que a consciência da impor-

tância destes passos preconiza uma possibilidade de intervenção futura. 

 

4.2. Conclusões e implicações 

 
Um trabalho é sempre e inexoravelmente parcelar, deixando à margem dimensões, 

processos e considerações relevantes, certamente, mas impossíveis de abarcar. Independen-

temente disso, o presente trabalho, ao possibilitar o desenvolvimento estruturado de um 

conjunto de ferramentas e sistemas fundamentais na área do capital humano, acredita-se 

que representou um contributo significativo para a gestão estratégica de RH e, ao limite, 

para a empresa na sua dimensão mais holística, o que alinha com a conclusão de um estudo 

de Ehsan (2018): as práticas de RH têm impacto efetivo no desempenho dos colaborado-

res, de modo que as organizações têm que melhorar as suas práticas de RH para melhorar a 

performance dos mesmos. 

Atendendo ao estádio desenvolvimental da GRH da empresa, o objetivo principal sub-

jacente ao estágio realizado – construir um SGD – implicou um conjunto de outros objeti-

vos, que acabaram por traduzir-se numa panóplia significativa de outputs. 

O projeto de identidade corporativa desenvolvido possibilitou a atualização da missão, 

visão e valores da empresa (Proximidade, Trabalho, Ética, Lealdade e Responsabilidade 

Social), o que preconiza uma base de trabalho para uma gestão de RH mais consistente e 

alinhada com um ADN que se assume, agora, mais claro. 

O PADF levado a cabo permitiu o desenvolvimento dos organogramas parciais por 

departamento, a identificação de 40 novas funções e renomeação de 48 e a atualização e 

elaboração dos descritivos funcionais genéricos de todas as funções. Ao nível do mapea-

mento de competências, construiu-se um portefólio vasto, tradutor das mais críticas ao 

bom desempenho organizacional. Todos estes resultados foram plasmados num Manual de 

Funções & Portefólio de Competências, atual e disponível para todos os colaboradores.  

Relativamente ao SGD, o sistema construído prevê um processo centrado no desenvol-

vimento, orientado pela definição de competências e objetivos que sustentam a organiza-
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ção. Para cada função, definiu-se o respetivo Perfil Ideal de Competências, o qual constará 

da autoavaliação, da avaliação por parte da chefia e da avaliação por parte da equipa, quan-

do exista. Os objetivos, além de organizacionais, poderão ser departamentais e/ou indivi-

duais. As ponderações destes fatores de avaliação (competências genéricas, competências 

específicas e objetivos empresa, departamento, indivíduo) variam em função do grupo po-

pulacional, sendo para o grupo dos Diretores que mais pesam os objetivos, os quais vão 

tendo menos expressão na avaliação final à medida que avançamos para funções de menor 

responsabilidade. 

O SGD construído supõe um ciclo anual de gestão, que integra, no final, uma reunião de 

revisão, na qual se analisa a autoavaliação, se conclui e comunica a avaliação, se identificam 

as ações de formação a propor e se fixam objetivos para o ano seguinte. Procurou-se, sem-

pre, que a avaliação do desempenho, à semelhança do que prescreve a literatura (Duraisin-

gam & Skinner, 2005), fosse vista não como um fim em si mesma, mas antes como uma 

parte importante integrante do SGD.  

Ao nível da comunicação associada ao SGD, além da criação do logótipo, tradutor da 

perspetiva de crescimento e melhoria em que assenta, realizaram-se comunicações escritas e 

orais que, acredita-se, foram determinantes na apropriação que se pretende do sistema. 

O SGD, enquanto sistema-chave na gestão das pessoas em contexto organizacional 

(Camara, 2015), impactará diretamente nos sistemas a montante e a jusante que são essen-

ciais numa gestão de RH. Os descritivos funcionais, juntamente com os PIC’s, por exemplo, 

alimentam os processos de recrutamento e seleção, nomeadamente os anúncios que, com 

mais rigor e detalhe, explicitam as principais tarefas e responsabilidades, os conhecimentos 

necessários e as competências mais críticas ao desempenho da função, favorecendo uma 

autosseleção mais cuidada e eficiente. A sua existência também permite concretizar a práti-

ca recomendada de partilhar o descritivo funcional com os colaboradores desde o primeiro 

momento, integrando este o leque de elementos que contribuem para as primeiras impres-

sões da empresa e da sua esfera de atividade (Pató, 2017). Ainda acerca dos contributos do 

Manual de Funções & Portefólio de Competências resultante do PADF, a saída de um Di-

retor da organização obrigou a reestruturações significativas, havendo necessidade de trans-

ferir funções do seu departamento para outros, acontecendo que os descritivos funcionais 

se revelaram úteis para a tomada de conhecimento das funções a mover. Ainda a montante, 

o SGD pode contribuir para a validação das metodologias de recrutamento e seleção, per-

mitindo confirmar ou infirmar que o candidato selecionado desempenha a função com a 
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qualidade desejada. Se, através da avaliação do desempenho, se perceber serem muitos os 

colaboradores que ficam sistematicamente aquém dos padrões de desempenho estabeleci-

dos, é importante refletir acerca das metodologias de recrutamento e seleção existentes. 

A jusante, o SGD impactará na gestão da formação, nas recompensas e nas carreiras. 

O mapeamento de competências e a construção do respetivo portefólio é um elemento de 

crucial importância que permitirá à organização, por exemplo, orientar o investimento em 

formação, direcionando-o para as competências identificadas como mais deficitárias, forta-

lecendo-se, entre outros, o ADN organizacional. A reunião de revisão irá permitir identifi-

car insuficiências e diagnosticar necessidades formativas, que devem integrar o PDP do 

colaborador e o plano de formação da empresa para o ano seguinte. Ao nível das recom-

pensas, o SGD permitirá diferenciá-las com base no desempenho dos colaboradores em 

detrimento de um critério atualmente desacreditado (Camara, 2015), mas ainda empregue 

na empresa em causa: a antiguidade. Propôs-se que, para já, não se efetivasse uma ligação 

entre o SGD e o sistema de compensações, dado que, existindo, poderia lesar a perspetiva 

do desenvolvimento, podendo tender-se a avaliar considerando a implicação na remunera-

ção. Atendendo às premissas que sustentam a construção proposta, é convicção que nesta 

primeira fase não se deva fazer repercutir o resultado da avaliação na política de remunera-

ções, trabalhando no sentido do SGD não ser associado a uma lógica redutora e destrutiva 

de controlo externo, a da cenoura ou chicote (Law, 2007). No que concerne às carreiras, o 

SGD também permitirá apoiar a tomada de decisão a respeito de progressões e mudanças 

na carreira. 

Desta forma verdadeiramente integrada, impactando nas diversas áreas da GRH, o sis-

tema construído será, de facto, de gestão do desempenho, não se limitando à avaliação do 

mesmo. 

Concomitantemente aos contributos concretos e operacionais acima explanados, refi-

ram-se os contributos ao nível da mentalidade organizacional. Alterar atitudes e compor-

tamentos é marcadamente difícil e demorado. A implementação de um projeto desta natu-

reza despoletou reações ansiogénicas e resistências. Foi sendo notório, por exemplo, que 

alguns dos gestores de topo não encaram o processo de gestão do desempenho como uma 

ferramenta de gestão importante, que possibilita direcionar os seus colaboradores para o 

atingimento de objetivos desafiantes, mas antes como uma rotina burocrática exigida pela 

DRH. Foi sendo necessário trabalhar com e não contra a resistência encontrada, respeitan-

do tempos e diferenças, sem, nunca, no entanto, lesar a boa prossecução do projeto. A ob-
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servação e as interações, formais e informais, que foram sendo estabelecidas no decorrer 

do estágio e à medida que o trabalho foi sendo desenvolvido, foram permitindo perceber a 

diminuição de resistências e a aquisição de um olhar mais construtivo para o SGD. A exis-

tência e divulgação de um organograma funcional que integra todos os departamentos, 

bem como de um Manual de Funções, aumentou a consciência da importância de comuni-

car aos RH a ocorrência de qualquer alteração funcional, por forma a atualizarem-se os 

documentos institucionais. 

Ainda que seja questionável a eficácia da Avaliação do Desempenho, sendo vários os 

estudos que sinalizam a sua ineficiência, associada a uma gestão de controlo externo, ale-

gando que corrói as relações interpessoais, o trabalho em equipa, a criatividade e a motiva-

ção (idem), acredita-se que a implementação de uma ferramenta destas, assente nos pressu-

postos descritos ao longo do trabalho e atendendo ao estádio desenvolvimental da organi-

zação, aportará, seguramente, vantagens e progressos, desde logo no modo mais profissio-

nalizante como é percebido o departamento de RH, compreendendo-se que o seu âmbito 

de atuação suplanta, em larga escala, o processamento salarial e o recrutamento e a seleção, 

passando-se a valorizar a área do desenvolvimento do capital humano. Evidências científi-

cas sugerem que o simples facto de existir avaliação do desempenho está associado a mais 

altos níveis de desempenho individual, por comparação com cenários em que os profissio-

nais não são sujeitos a avaliação (Diaye, Greenan & Urdanivia, 2008, cit in Cappelli & 

Conyon, 2018). Além disso, parece óbvio que a inexistência de um sistema formal poderá 

facilitar avaliações discricionárias, arbitrárias e, quiçá, orientadas para interesses particulares, 

pelo que se mostra preferível adotar um sistema formal, consistente e coerente. 

Há, no entanto, quem refira que organizações que realizam avaliações do desempenho 

não reconhecem que a motivação vem de dentro do indivíduo, não sendo externamente 

implantada, alegando que, atualmente, não há espaço para avaliações do desempenho em 

organizações orientadas para o controlo interno (idem). Não concordando, entende-se ser 

elementar ao desenvolvimento de uma atmosfera estimulante da motivação intrínseca a 

existência de canais de comunicação abertos bilateralmente, a concentração em realizações 

futuras ao invés de em falhas passadas e a valorização do contributo dos colaboradores. É 

precisamente neste sentido que, tantas vezes, se instituem sistemas de gestão e avaliação do 

desempenho, enquanto ferramentas potenciadoras dessas premissas. Portanto, mais do que 

afirmar categoricamente as mais-valias ou desvalias dos sistemas de gestão e avaliação do 

desempenho, importa atender às premissas sobre as quais foram construídos e operam.  
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Assim, acredita-se que os diferentes outputs do trabalho desenvolvido potenciarão mu-

danças futuras na GRH da empresa, permitindo o desenvolvimento de práticas de RH in-

tegradas e estratégicas.  

 

4.3. Orientações para o futuro 

 
Agora, já no ponto de chegada, são muitos os pontos de partida. O trabalho apresen-

tado no presente relatório terá continuidade, em virtude da integração do autor nos RH da 

empresa, após conclusão do estágio, sendo vários os desafios futuros.  

Além da inserção e carregamento de toda a informação (catálogo de competências e 

objetivos) na plataforma digital destinada ao efeito, é fundamental desenvolver um plano de 

formação, sendo a sua ausência um dos fatores que reduzem a eficácia da participação no 

processo de avaliação do desempenho (Roberts, 2003). Como refere Gouveia (2007), a ava-

liação é, ao mesmo tempo, desejada e recusada, já que todos esperam reconhecimento e 

receiam julgamento. Para que o SGD seja, efetivamente, uma ferramenta utilizada constru-

tivamente é de extrema importância que a sua implementação seja acompanhada de forma-

ção e sensibilização. Tendo em conta que o sistema construído é bidirecional, acontecendo 

que todos os colaboradores serão, portanto, avaliadores e avaliados, é primordial que todos 

sejam alvo de momentos formativos que visem explorar a estrutura e mecânica do SGD, os 

erros de avaliação passíveis de existir, os procedimentos a seguir, as regras para uma boa 

condução da reunião de revisão e para um bom feedback (David, 2013), entre outros aspetos. 

Sincronicamente ao desenho de um plano formativo, é elementar explicar devidamente 

a todos os colaboradores o projeto de renovação da identidade corporativa, esclarecendo, 

desde logo, a metodologia subjacente para apuramento da nova missão, visão e valores e, 

consequentemente, a lógica que subsistiu à definição das competências genéricas, envol-

vendo todos no projeto de rumar ao fortalecimento do ADN empresarial definido. Para 

isso, propôs-se à Administração a organização de um momento corporativo, o qual foi 

aprovado, destinado a todos os colaboradores da empresa, que, além de apresentar a identi-

dade corporativa reciclada, contribuirá para a promoção do engagement dos colaboradores, 

do seu sentimento de pertença e do espírito de equipa. 

Paralelamente a estas intervenções, impõe-se o desafio, árduo (den Hartog et al., 2004), 

de efetivar a implementação do SGD construído. Atendendo à dimensão da empresa e à cur-

va de aprendizagem na utilização de um SGD, quer individual quer organizacional, propôs-
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se uma implementação faseada, por segmentos da população, começando-se pelo topo, já 

que o exemplo deve partir de cima (Camara, 2015). Após a consolidação da aplicação aos 

segmentos superiores da população – Administração, Diretores, Técnicos Superiores, Téc-

nicos Administrativos, Responsáveis de Equipa e Supervisores – alargar-se-á aos restantes 

colaboradores. 

Consumada a implementação do SGD, o mesmo deverá ser avaliado (Duraisingam & 

Skinner, 2005; Roberts, 2003), podendo desenvolver-se grupos de discussão focalizada ou 

questionários para aferir as perceções dos colaboradores acerca do processo, possibilitando, 

desta forma, o incremento da potencialidade da ferramenta. Neste momento, importará 

saber reconhecer se o SGD é, de facto, experimentado como uma mais-valia ou se trans-

porta consequências mais negativas do que positivas, devendo, nesse caso, repensar-se o seu 

desenho e aplicação. Na sequência desta avaliação, se o SGD for sentido como útil e como 

uma ferramenta capaz de uma maior justiça e fiabilidade no processo avaliativo, então de-

ver-se-á desenvolver um estudo com o intuito de perceber a melhor forma de vincular o 

SGD ao sistema de recompensas da empresa, e trabalhar a definição e implementação de 

planos de carreira, atualmente inexistentes. 

 

Como se pode concluir, o estágio aqui narrado procurou responder a algumas interro-

gações, sendo inevitável que, no seu decorrer, fosse levantando outras, que sedimentam 

uma das poucas certezas incontornáveis da ciência: a construção continua. 
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Anexo 1. Exemplo de Nota de Campo 

 

Dia Registos 
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Anexo 2. Guião de grupo de discussão focalizada com a Administração 

 

1. Quem somos nós? 

 

A) Missão 

2. Qual o nosso propósito? 

a. Porque é que existimos? 

b. O que fazemos? 

c. Para quem fazemos? 

d. Como fazemos? 

e. Onde fazemos? 

f. Qual a nossa responsabilidade social? 

 

B) Visão 

3. Para onde queremos caminhar? 

a. Como é que nos vemos a longo prazo? 

b. Onde é que queremos estar? 

c. Como é que desejamos ser vistos pelos clientes? 

 

C) Valores 

4. Com que atitude? 

a. Se a empresa fosse uma pessoa, por que atitudes queria ser conhecida, lembrada e 

admirada? 
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Anexo 3. Guião de entrevista semiestruturada de análise e descrição de funções 

Considerações 

Na Análise e Descrição de Funções, é importante: 

 assegurar que o entrevistado conhece o motivo da entrevista; 

 valorizar o contributo do entrevistado; 

 não esquecer que a descrição e a análise recai sobre a função e não sobre o seu titu-

lar; 

 não emitir opinião. 

 

1. Identificação 
 

Designação da função 

Nome do titular 

Antiguidade 

Habilitações Literárias 

Departamento  

Superior Hierárquico 

Nº colaboradores no posto 
 

2. Descrição da função 
 

Tarefas subjacentes à função 

 O que faz? 

 Como faz? 
 

3. Análise da função 
 

Requisitos 

Habilitações académicas 

Qual o nível de escolaridade mínimo exigido para o desempenho eficaz da função? 

Conhecimentos específicos 

Quais os conhecimentos específicos que considera necessários para desempenhar a função? 

 

Experiência profissional 

A função exige ao seu titular alguma experiência profissional?  

Em caso afirmativo, no desempenho preferencial de que funções? E por quanto tempo? 
 

 

4. Observações 
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Anexo 4. Organograma geral 
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Anexo 5. Organogramas parciais por Departamento 
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Anexo 6. Exemplar de Descritivo funcional genérico & Perfil Ideal de Competências 

DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO Diretor de Logística 

DEPARTAMENTO Departamento de Logística 

ENQUADRAMENTO FUN-
CIONAL 

Reporta a: Administrador Avelino Ribeiro 

Reporta-lhe: Supervisor de Logística |Chefe de Turno de Logística | Operador de Logística | 
Motorista de Serviço Externo | Técnico de Transportes | Operador/Administrativo de Logística 

Nº aproximado de subordinados: 51 
 

REQUISITOS 

Habilitações académicas 
Licenciatura em Gestão Industrial e Logística/Engenharia e Gestão Industrial (preferencial) ou 
áreas similares 

Experiência profissional 

5 anos de experiência em cargos relacionados com a função 

Experiência em gestão de equipas (preferencial) 

Experiência em processos negociais 

Formação/Conhecimentos 
específicos 

Pós-graduação em Logística ou Gestão de Operações ou similares (preferencial) 

Conhecimentos da função de controlo da movimentação de materiais, incluindo gestão de 
stocks, expedição de produtos e serviços a clientes 

Conhecimentos de organização e métodos 

Conhecimentos em metodologias Lean (preferencial) 

Conhecimentos de língua espanhola (Utilizador Independente) 

Domínio das ferramentas Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook) 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES/TAREFAS 

 Apoiar a Administração na definição dos objetivos estratégicos para a empresa, no âmbito da Logística; 
 Definir objetivos e indicadores de desempenho para o Departamento em articulação com a Administração, no âmbito do 

Sistema de Gestão Integrado (SGI); 
 Informar e envolver a equipa na prossecução dos objetivos de desempenho definidos para o Departamento; 
 Promover a melhoria contínua do processo logístico, de forma a melhorar o funcionamento do Departamento; 
 Coordenar a expedição do produto acabado; 
 Coordenar a logística de transporte do produto ao cliente; 
 Alinhar com o Departamento de Produção a logística e o armazenamento do produto acabado; 
 Coordenar com o Departamento Comercial a contratação dos serviços de transporte e assegurar a sua eficácia; 
 Coordenar com o Departamento Comercial o planeamento semanal das entregas perspetiváveis; 
 Apoiar na negociação de preços, contratos e entregas diárias com as empresas transportadoras e garantir uma boa rela-

ção com as mesmas; 
 Efetuar a gestão da equipa, nomeadamente a supervisão do trabalho, a avaliação e a gestão do seu desempenho e a 

gestão de ausências e férias; 
 Promover a formação técnico/pedagógica da equipa; 
 Assegurar o cumprimento por parte da equipa dos procedimentos definidos no SGI da empresa (Qualidade, SST, Ambiente 

e Energia). 
 

PERFIL IDEAL DE COMPETÊNCIAS 

Competências 
Exigência 

1 2 3 4 5 

Genéricas 

Relacionamento interpessoal      

Motivação para o trabalho      

Integridade      

Compromisso      

Cooperação      

Específicas 

Comunicação      

Liderança      

Capacidade de coordenação      

Resolução de problemas      

Iniciativa      

Exigência total 40 pontos 
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Anexo 7. Matriz de indicadores comportamentais para as competências genéricas  

Designação Descrição 
Nível de 
exigência 

Indicadores comportamentais 

01 
Relacionamento 

interpessoal 

Capacidade de gerar 
um bom ambiente de 
trabalho, assente no 

respeito e no tratamen-
to igual de todos os 

parceiros. 

1 
Contribui para a criação de mau ambiente de trabalho, interagindo, muitas vezes, de forma desrespeitadora com a maioria dos 
colegas; gera muitos conflitos; e faz aceção de pessoas. 

2 
Por vezes, não revela preocupação com o ambiente de trabalho; demonstra algumas dificuldades em respeitar alguns colegas, 
gerando tensão interpessoal. 

3 
Por norma, preocupa-se com o ambiente de trabalho e procura não gerar conflitos; estabelece relações assentes no respeito com a 
maioria das pessoas, independentemente do seu estatuto profissional. 

4 
Contribui para a criação de um bom ambiente de trabalho com a maioria dos seus colegas, procurando não gerar conflitos; esta-
belece relações assentes no respeito com todas as pessoas, independentemente do seu estatuto profissional. 

5 
Contribui ativamente para a criação de um bom ambiente de trabalho com todos os seus colegas, procurando não gerar conflitos 
e fomentando uma gestão construtiva dos mesmos; promove interações de convívio e confraternização; estabelece relações assen-
tes no respeito com todas as pessoas, independentemente do seu estatuto profissional. 

    

02 
Motivação para o 

trabalho 

Grau de interesse pelas 
atividades e responsabi-

lidades inerentes à 
função, capacidade para 
trabalhar afincadamen-
te, disponibilidade para 

prosseguir objetivos 
exigentes e preocupa-

ção com a melhoria dos 
procedimentos. 

1 
Revela total desinteresse pelo trabalho; é facilmente desviado do trabalho em curso; e não se preocupa com a melhoria dos pro-
cedimentos. 

2 
Revela algum interesse pelo trabalho, mas tem uma forma passiva de estar no mesmo, e raramente procura alternativas aos proce-
dimentos. 

3 
Revela interesse e entusiasmo pelo trabalho; mantem-se regularmente concentrado; revela determinação no atingimento dos 
objetivos; e preocupa-se com a melhoria dos procedimentos. 

4 
Revela interesse e entusiasmo pelo trabalho; mantém-se concentrado durante longos períodos de tempo; trabalha intensamente, 
revelando tenacidade no atingimento dos objetivos; e propõe algumas melhorias dos procedimentos. 

5 
Revela muito interesse e entusiasmo pelo trabalho; mantém-se altamente concentrado; trabalha intensamente, sendo um exemplo 
de dinamismo; e procura, de forma consistente, a melhoria contínua, propondo, regularmente, melhorias dos procedimentos. 

    

03 
Integridade 

Capacidade de comuni-
car as suas intenções, 
ideias e sentimentos 

aberta e diretamente, de 
defender aquilo em que 

1 
Por norma, é incapaz de comunicar as suas intenções, ideias e sentimentos de forma aberta e direta; adota dualidade de critérios; e 
raramente pratica o que diz. 

2 
Tem alguma dificuldade em comunicar as suas intenções, ideias e sentimentos de forma aberta e direta; em situações desfavorá-
veis ou na presença de superiores hierárquicos, raramente defende aquilo em que acredita; e, ocasionalmente, pratica o que diz. 
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acredita e praticar o que 
diz. 3 

Comunica, muitas vezes, as suas intenções, ideias e sentimentos de forma aberta e direta; geralmente, defende aquilo em que 
acredita, independentemente das situações; e, normalmente, pratica o que diz. 

4 
Comunica, quase sempre, as suas intenções, ideias e sentimentos de forma aberta e direta; defende aquilo em que acredita, inde-
pendentemente das situações e dos interlocutores; e pratica, quase sempre, aquilo que diz. 

5 
Comunica sempre as suas intenções, ideias e sentimentos de forma aberta e direta, mesmo em situações desfavoráveis; defende 
sempre e com convicção aquilo em que acredita; pratica sempre aquilo que diz; e é reconhecido como um modelo de comporta-
mento a seguir. 

    

04 
Compromisso 

Identificação com o 
projeto da empresa e 
capacidade de zelar 

pelos seus interesses e 
de se envolver com o 
trabalho que realiza. 

1 
Está, permanentemente, a sublinhar a não identificação com o projeto da empresa e não se preocupa com os seus interesses. Não 
procura alcançar os objetivos do seu trabalho. 

2 
Por vezes, sublinha a não identificação com o projeto da empresa, mas denota alguma preocupação com os seus interesses. Reve-
la algum comprometimento com os objetivos e com o desenvolvimento do seu trabalho. 

3 
Manifesta interesse e identificação com o projeto da empresa, preocupando-se com os seus interesses. Revela comprometimento 
com os objetivos e com o desenvolvimento do seu trabalho. 

4 
Manifesta bastante interesse e identificação com o projeto da empresa, zelando pelos seus interesses. Revela comprometimento 
com os objetivos e com o desenvolvimento do seu trabalho. 

5 
Está fortemente empenhado no projeto da empresa, sendo um bom exemplo dos seus valores, e zelando, consistentemente, pelos 
seus interesses. Revela elevado comprometimento com os objetivos e com o desenvolvimento do trabalho, superando as expecta-
tivas. 

    

05 
Cooperação 

Disponibilidade para 
ajudar o outro, inde-

pendentemente de ser 
da sua equipa e do 

trabalho em causa não 
ser do interesse pessoal. 

1 
É individualista, tendo dificuldade em partilhar informação, opiniões e tarefas; não se disponibiliza para prestar apoio em tarefas 
que não sejam da sua responsabilidade. Mesmo que identifique situações que precisam de ser sinalizadas ou corrigidas, não sendo 
da sua área, é incapaz de intervir. Frequentemente, diz “Isso não é comigo”. 

2 
Por vezes, disponibiliza-se a partilhar informação, opiniões e tarefas com outras pessoas e toma em consideração as suas necessi-
dades, embora, na maioria das situações, considere apenas os seus interesses (“Se não ganho nada com isto, não faço.”). 

3 
Partilha quase sempre informação, opiniões e tarefas com os colegas; por vezes, ajuda-os e presta-lhes apoio, mesmo em tarefas 
que não sejam da sua responsabilidade. 

4 
Promove ativamente a partilha de informação, opiniões e tarefas. Revela uma atitude voluntariosa e de disponibilidade para ajudar 
e prestar apoio seja a quem for. Nos seus comportamentos, manifesta uma consciência coletiva, não estando centrado no que lhe 
traz ou não benefício. 

5 

Revela permanentemente uma atitude de disponibilidade para ajudar e prestar apoio seja a quem for, promovendo, frequentemen-
te, a entreajuda entre todos. Promove ativamente a partilha de informação, opiniões e tarefas; Nos seus comportamentos, mani-
festa uma consciência coletiva, a ponto de, quando necessário, ser capaz de sacrificar os seus interesses pessoais pelos interesses 
dos outros. 

Nível 1: desempenho fraco | Nível 2: desempenho não suficiente | Nível 3: desempenho bom | Nível 4: desempenho muito bom | Nível 5: desempenho excelente
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Anexo 8. Questionário de Avaliação Interdepartamental (Diretores) 

 

Instruções 

1. Este formulário contribui para a avaliação total do Diretor a avaliar e será preenchido 

individualmente por cada um dos outros Diretores.  

 

2. Cada Diretor preenche, salva e finaliza o formulário. Após a finalização, os dados não 

podem mais ser alterados.  

 

3. O Diretor a avaliar visualiza apenas o resultado final, isto é, a média das pontuações que 

os restantes Diretores lhe atribuíram em cada fator de desempenho, bem como os comen-

tários registados.  

 

4. Os fatores de desempenho devem ser avaliados com valores inteiros de 1 (mínimo) a 5 

(máximo). 

 

5. Pontuações iguais a 3 pressupõem o preenchimento de sugestões de melhoria. Pontua-

ções inferiores a 3 pressupõem justificação, devendo ser fundamentadas com exemplos de 

situações ocorridas. 

 

Comunicação com outros departamentos  

Eficiência/eficácia de processos 

Rapidez de respostas 

Disponibilidade e simpatia dos interlocutores 

Cooperação 

Cumprimento de prazos 

Cumprimento de regras 
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Anexo 9. Orientações para definição de objetivos 

 Objetivo de Desempenho 
O que quero alcançar? 

Indicadores de Medida de Desempenho (IMD) 
Como vou medir? 

Meta 
Qual o resultado esperado? Níveis de realização do Objetivo 

 

O
ri

e
n

ta
çõ

es
 

É um enunciado de uma intenção geral 
de realização através do desempenho.  
 
Os objetivos são, muitas vezes, confun-
didos com as metas. Os objetivos são as 
diretrizes que fornecem uma direção. As 
metas serão os objetivos quantificados. 
 
 
 
 
 
 

É um indício da existência de uma dada propriedade do 
desempenho dado por uma determinada métrica. 
Um objetivo pode ter mais do que um indicador e meta, pelo 
facto de que podem ser vários os resultados de desempenho a 
concorrer para realizar o objetivo. 
 
As métricas de desempenho podem assumir várias unidades 
de medida: 
• Números absolutos (quantidade e valor) 
• Médias, modas e medianas 
• Percentagens, taxas e rácios (quocientes) 
• Índices 
 
Critérios fundamentais: 
Validade: deve captar a realidade de desempenho que se 
propõe medir. 
Fiabilidade: quando aplicado sobre a mesma realidade de 
desempenho e seja quem for que o aplique, deve fornecer o 
mesmo resultado.  
Clareza: a formulação não deve gerar equívocos ou dúvidas 
quanto ao que pretende medir (propriedade de desempenho), 
como medir (indício considerado e eventual fórmula de 
cálculo) e como obter os resultados da medida (instrumento 
de medida e recolha e tratamento de dados). 
Economia: os custos da medida ou de recolha e tratamento de 
dados devem ser inferiores aos benefícios gerados pela 
informação recolhida. 

É o resultado esperado. Para o fixar, deve conhecer-se o 
resultado corrente e, a partir deste, estabelecer o grau de 
melhoria de desempenho, de acordo com o qual fixamos a 
meta. Não se conhecendo o resultado corrente, é possível 
estimá-lo. Pode ser fixada em termos de um único valor ou 
um intervalo de valores. 
 
A evitar: a colocação da meta a um nível pouco ambicioso, 
porque, se de fácil realização, não aproveita o potencial de 
melhoria de desempenho e é um fraco fator de motivação 
individual ou de equipa; a colocação da meta a um nível 
demasiado ambicioso, porque, se de realização imprová-
vel, pressupõe uma melhoria que não merece credibilida-
de, nem constitui fator de motivação individual ou de 
equipa. 
 
Princípios fundamentais: 
Controlo: a meta deve ser fixada de modo a que o indiví-
duo ou a equipa controle, se não a totalidade, pelo menos 
a maior parte das condições que lhe permitem atingir o 
resultado esperado. 
Eficácia de esforço: a meta deve ser fixada tendo em 
consideração o acréscimo de esforço necessário para 
atingir o resultado esperado. 
Inseparabilidade: a meta deve ser de equipa, sempre que 
não for possível separar o contributo individual dos seus 
membros. 

Permitem perceber o nível de 
(in)cumprimento de um objetivo. 
 
Os níveis mais elementares são:  
cumpre; 
não cumpre;  
supera.  
 
O nível de cumprimento é o nível de realiza-
ção da meta previamente fixada.  

Ex
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Aumentar as receitas próprias 

Valor da receita própria 1.000.000 € 
Cumpre: 1.000.000 € 
Não cumpre: < 1.000.000 € 
Supera: > 1.000.000 € 

Taxa de crescimento da receita em percentagem 8% - 10% 
Cumpre: 8% - 10% 
Não cumpre: < 8 
Supera: > 10 

Reduzir o tempo de resposta a clientes Número de dias úteis de resposta a pedidos de clientes 5 dias 
Cumpre: 5 dias  
Não cumpre: > 5 
Supera: < 5 

Assegurar a realização atempada do 
projeto de construção de referencial de 
competências 

Data de calendário para a conclusão do projeto de construção 
de referencial de competências 

Entre 10/09/2020 e 20/11/2020 
 

Cumpre: concluído no período compreendi-
do  
Não cumpre: concluído depois de 20/11/2020 
Supera: concluído antes de 10/09/2020 
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Anexo 10. Logótipo do Sistema de Gestão do Desempenho 
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Anexo 11. Notícia de Apresentação do Sistema de Gestão do Desempenho 

Caros colegas, 
é com enorme satisfação que anunciamos estar a trabalhar na construção de uma ferramen-
ta que nos ajude a crescer: um Sistema de Gestão do Desempenho. É um instrumento 
fundamental na promoção de uma cultura de mérito, no desenvolvimento dos colaborado-
res e na melhoria da qualidade dos serviços prestados. 
Sabemos que, muitas vezes, a intenção de introduzir a gestão do desempenho desperta re-
ceios e resistências. Mas o sistema não pretende ser controlador nem punitivo. Pretende ser 
uma ferramenta construtiva assente numa filosofia de melhoria contínua, que nos permita a 
todos evoluir positivamente.  
A gestão do desempenho tem sido, inúmeras vezes, confinada à avaliação do mesmo. Mas 
um sistema de Gestão do Desempenho deve ser entendido de forma mais abrangente, no 
qual a avaliação é apenas uma parte do todo. Atualmente, a avaliação do desempenho já 
existe. As chefias já avaliam o desempenho dos colaboradores das suas equipas. Queremos, 
apenas, que essa avaliação seja feita de forma mais rigorosa, criteriosa, justa, participada e 
bidirecional (as equipas também avaliam as suas chefias). E queremos que, além de avalia-
do, o desempenho seja gerido de forma contínua ao longo do ano. 
 É natural que se levante a pergunta: Que vantagem tem isto para mim? São várias: 

 Transparência dos comportamentos e resultados esperados. O colaborador 

sabe, com exatidão, o que esperam dele. 

 Maior participação no próprio processo de avaliação e desenvolvimento. O 

Sistema apoia o colaborador na reflexão sobre o seu próprio desempenho e no im-

pacto deste na Ferpinta, tornando-o agente ativo no seu processo de evolução pro-

fissional. 

 Recompensa e valorização. O colaborador vê o seu desempenho reconhecido e 

premiado.  

 Apoio da chefia. O colaborador recebe feedback estruturado e continuado sobre o 

seu desempenho: os progressos alcançados e os ajustes necessários. 

 Formação ajustada às necessidades. O Sistema permite identificar as áreas frá-

geis, permitindo proporcionar oportunidades de formação mais ajustadas à neces-

sidade do colaborador. 

 Desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. O sistema põe o foco 

no desenvolvimento do colaborador, ajuda-o na aquisição e melhoria de conheci-

mentos e competências, proporcionando-lhe progressos na carreira. 

Ainda estamos a trabalhar na melhor forma de estruturar o Sistema. Atempada e progressi-
vamente, iremos partilhando as várias fases do trabalho com todos. Queremos contar com 
a vossa participação e envolvimento! 
 
A Administração, 
 
… 
 
Os Recursos Humanos, 
 
… 


