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RESUMO 
 

A rapidez das transformações trazidas pela globalização e o desenvolvimento 
de novas tecnologias afetam diretamente o mercado de trabalho que se torna 
cada vez mais competitivo. Diante desse contexto a área de Recursos 
Humanos passa a ser diferencial estratégico para a manutenção dos negócios. 
Surge também à necessidade das organizações estarem aprimorando suas 
técnicas e habilidades de gerir resultados, a fim de criar um diferencial que 
garanta sua sobrevivência ou até mesmo um destaque no mercado capitalista. 
Dentro desse cenário o presente estudo teve por objetivo desenvolver um 
aplicativo para gestão de desempenho individual e coletivo de funcionários que 
trabalham na área de recursos humanos, abordando aspectos 
comportamentais, de processos de trabalho, de resultados a serem entregues 
na função de acordo com o planejamento estratégico da organização e de 
competências. Buscou-se criar um aplicativo para mensurar dentro da 
organização as entregas da área de Recursos Humanos, contemplando 
descrição de cargos e funções, simultaneamente à atividade de mapeamento 
de processos e os indicadores da área que impactam no negócio, a fim de 
fazer a gestão por desempenho. Os resultados evidenciam que a tecnologia da 
informação é uma realidade no mundo dos negócios e que neste contexto 
ganha grande importância, sendo necessário que os administradores criem 
estratégias para manutenção dos dados informacionais. 
 
Palavras-chaves: Tecnologia da Informação. Gestão de Pessoas. Estratégia. 
Aplicativos Móveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
The transformations brought by globalization and the development of new 
technologies directly affect the market it becomes increasingly competitive.  
In this context the Human Resources area becomes a strategic differential for 
the maintenance of business It also arises from the need for organizations to 
improve their techniques and results management skills in order to create a 
differential that guarantees their survival or even a highlight in the capitalist 
market. Within this scenario the present study aimed to develop an application 
for individual and collective performance management of employees working in 
the area of human resources, addressing behavioral aspects, work processes, 
results to be delivered in function according to the planning organization and 
skills. An attempt was made to create an application to measure within the 
organization the deliveries of the Human Resources area, including a 
description of positions and functions, simultaneously to the process mapping 
activity and the area indicators that impact the business, in order to manage by 
performance. The results show that information technology is a reality in the 
business world and that in this context is very important, and it is necessary for 
managers to create strategies for maintaining informational data 
 
 
Keywords: Information Technology. People management. Strategy. Mobile app. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Visando melhores condições e diferenciações das concorrências, as 

organizações vêm seguindo a tendência da globalização alinhando a satisfação 

dos clientes externos e internos para que possam convergir para melhoria dos 

processos, melhor atendimento de seus clientes além de lucro e a redução de 

custos. 

O departamento de Recursos Humanos (RH) das empresas do Brasil 

ganha atualmente grande importância no panorama em que se encontram, 

devido a novos tipos de modelos de gestão, modelos mais estratégicos, que 

proporcionam maior competitividade à empresa (MASCARENHAS; 

VASCONCELOS, 2004). 

Medir a eficiência e monitorar o desempenho dos funcionários passão 

a ser atividades de grande importância no contexto empresarial, principalmente 

em relações aos aspectos de produtividade empresarial.  

A busca pelo aumento de vantagem competitiva por parte das 

empresas no mundo tem feito com que a gestão dessas organizações fosse 

gradualmente sendo aperfeiçoada objetivando melhorar seu desempenho 

interno e externo (LACOMBE, 2011). Para o referido autor, muitos profissionais 

e pesquisadores começaram a desenvolver modelos de gestão de 

desempenho de diferentes metodologias, considerando as particularidades e 

características de cada uma das áreas existentes no contexto organizacional, 

para servir de suporte na tomada de decisão por parte dos gestores das 

empresas.  

De acordo com Dressler (2003), é através do setor de recursos 

humanos e utilizando-se de métodos de avaliação dos indicadores de 

desempenhos adequados que a organização pode ser estruturada de forma a 
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ter bons resultados, facilitando a tomada de decisão e obtendo diferenciais em 

relação aos seus concorrentes. 

Para se obter informações mais precisas, vários aplicativos e 

programas vêm sendo desenvolvidos na área de indicadores de desempenho 

individual e coletivo para englobar a produtividade dos funcionários dentro da 

empresa, utilizando-se diferentes tecnologias ou sistemas de informação.  

Com a globalização e o constante crescimento de mercado, houve um 

aumento considerável na concorrência empresarial, obrigando as empresas a 

se adaptarem às grandes modificações econômicas e sociais que estavam 

ocorrendo, mudanças essas que exigiam tomadas de decisões rápidas e mais 

confiáveis (GORENDER, 1997). 

Com o avanço da TI, as organizações conseguiram estabelecer 

estratégias que integrassem os negócios, a organização e a tecnologia, 

trazendo pontos positivos para seu processo produtivo. A informação exerce 

um papel cada vez mais importante nas organizações, caracterizando-se como 

elemento integrador das diversas áreas de atividades, desde os níveis mais 

altos de decisão até as tarefas cotidianas (LIRA, 2008). 

Desta forma, frente ao complexo e concorrido mercado, é essencial 

que as empresas busquem um diferencial competitivo para sobreviver e se 

destacar das demais. A TI vem sendo muito discutida no meio empresarial, e 

independente do segmento e do porte, as empresas inovadoras vêm 

conseguindo se diferenciar.  

Assim, a TI que antes era vista apenas como um serviço de apoio 

passou a ser vista como uma oportunidade de negócio se transformando em 

um recurso estratégico, devendo assim ser conduzida de forma adequada, 

trabalhando sempre com foco nos objetivos da empresa (TOLEDO; ZILBER, 

2009). 
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O que se percebe atualmente é uma mudança da mentalidade das 

empresas, a maioria, independente de tamanho ou setor, passou a utilizar os 

benefícios trazidos pela TI para se relacionar com clientes ou ainda possíveis 

clientes. Vale destacar que cada empresa deve adequar a TI de acordo com as 

suas necessidades particulares para que esta possibilite que a empresa 

alcance seus objetivos e metas (PRATES; OSPINA, 2004). 

Investir em medidas de desempenho aliadas à TI no setor de RH para 

avaliar o desempenho de seus funcionários é uma estratégia que as empresas 

podem adotar, se estiverem preocupadas com o desempenho de todo o 

processo produtivo. Acompanhar o desempenho das atividades produtivas 

fornece uma visão de como essa atividade está situada e como pode melhorar. 

Novas ferramentas de gestão estratégica de RH estão sendo utilizadas 

como o objetivo de captar, valorizar e reter o capital humano nas organizações, 

capacitando-as para enfrentar as crescentes adversidades e concorrências do 

mercado.  

A metodologia de mensuração de resultados em gestão do capital 

humano, através de indicadores de desempenho, é um poderoso instrumento 

que pode alavancar os negócios a partir de uma gestão de pessoas 

fundamentada em princípios e valores contemporâneos, geradora de 

resultados e riquezas econômicas, financeiras e sociais (BOOG & BOOG, 

2015).  

O foco desse trabalho é apresentar uma ferramenta de gestão de 

desempenho individual e coletivo para funcionários que trabalham na área de 

recursos humanos. A finalidade do aplicativo mobile desenvolvido é apresentar 

ao usuário a sua descrição de função, possibilidade de construção da régua de 

competência por função para avaliar o conhecimento do funcionário versus as 

tarefas que executa, saber os indicadores de sua função e da área que 
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deverão ser atingidos, fluxograma de sua função e da área que trabalha e 

ferramenta PDCA (Planejamento, Desenvolvimento, Checagem e 

Acompanhamento das ações na função e na área em que trabalha). 

Através dessas informações o gestor de RH poderá fazer o 

acompanhamento e desenvolvimento do seu time de trabalho, trazendo esses 

dados para a gestão de desempenho do funcionário e consequentemente 

analisando a entrega de resultados de todo seu setor. 

 O aplicativo apresentado não possui concorrência no mercado, sendo 

único em sua finalidade. A utilização do mesmo nas empresas permitirá além 

da gestão das informações do RH, melhor suporte as decisões, melhorias dos 

processos e indicadores financeiros da área. 

 

 

1.1. Justificativa 

 

No século XXI o modelo de gestão de RH evidencia a necessidade de 

valorização das pessoas para sobreviver em espaços competitivos gerados 

pela globalização e pelo neoliberalismo. 

Nesta direção, se torna impossível pensar em Gestão de pessoas sem 

considerar as dimensões culturais nas quais os grupos encontram-se imersos. 

            Gestão de pessoas requer profundo conhecimento, por parte das 

lideranças, dos fatores que mobilizam o grupo ou que podem estagnar e 

estereotipar o trabalho.   

Quanto é dito sobre RH o foco deve ser direcionado, enfatizando 

aspectos técnicos, sociais, econômicos e operacionais, bem como as 

ferramentas, métodos e analises para desenvolvimento e implementação desse 

planejamento (SILVA, 2002). 
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Na atualidade a Administração de RH está se diferenciando do antigo 

contexto industrial clássico, no qual ela foi gerada, pois atualmente as pessoas 

dentro das organizações não são mais vistas apenas como um recurso a ser 

administrado, mas de acordo com Chiavenato (2009), a gestão de RH atual 

passa a considerar as pessoas como fator fundamental para a perpetuação da 

empresa pois essas tem conhecimentos habilidades e atitudes que são 

direcionados para a entrega dos resultados e consequentemente perpetuação 

da organização.  

Em face desta realidade, justifica-se o presente estudo por possibilitar 

a investigação sobre os benefícios da gestão de desempenho através de uma 

ferramenta mobile originada dos estudos da TI.  

Justifica-se também por permitir a inserção de novas tecnologias no 

ambiente empresarial, que propiciam o aumento da vantagem competitiva 

empresarial, agregando valor aos produtos e serviços. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver um aplicativo mobile para gestão de desempenho 

individual e coletivo de funcionários que trabalham em áreas de RH, abordando 

aspectos comportamentais, de reconhecimento de competência, de processos 

de trabalho, de resultados a serem entregues na função de acordo com o 

planejamento estratégico da organização.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

- Apresentar o conceito de avaliação de Desempenho; 
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- Demonstrar a importância  da ferramenta da qualidade PDCA;  

- Analisar o conceito de gestão por competência; 

- Discorrer sobre a importância da tecnologia da informação para as empresas; 

- Identificar as restrições operacionais envolvidas na organização; 

-  Desenvolver um aplicativo mobile para auxiliar o gestor de RH na gestão do 

desempenho de funcionários;  

- Adaptar o aplicativo para as diversas plataformas operacionais (Android, 

Apple iOS, BlackBerry e Windows Phone); 

 

1.3. Problema  

 

A necessidade de desenvolvimento do aplicativo mobile de gestão de 

desempenho individual e coletivo de funcionários da área de RH, iniciou-se 

através de uma demanda apresentada ao pesquisador, feita pelo Diretor da 

empresa Ferrari & Zagatto. 

 O CEO (Chief Executive Officer) precisa demonstrar o valor da área de 

RH enquanto parceiro estratégico, para os outros setores da empresa. A 

organização não possui nenhum software de gestão de RH, consequentemente 

mensurar a entrega do departamento fica muito subjetivo e os resultados não 

são claros quando apresentado para os outros setores da organização. 

O time da área de RH não tem informações claras sobre suas entregas 

e os processos são distorcidos sem conexão com o propósito do departamento 

e da estratégia organizacional. 

A corporação enxerga o RH como um centro de custos e não de 

receitas, pela dificuldade em mapear seus resultados. Dessa maneira 

funcionários do setor, gestor da área e CEO sentem que podem ter mais 

desenvolvimento de todos e mudança de visão das outras áreas da empresa, 
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em relação ao RH, a partir do momento que tiverem uma ferramenta que 

estruture as principais ações da área, e possa quantificar as suas entregas. 

 

1.4. Descrição de capítulos 

 

Além da introdução, juntamente com os objetivos propostos e 

justificativas, a presente dissertação está organizada em 6 capítulos, 

conformes descritos a seguir: 

O capítulo 2 trata da revisão bibliográfica do trabalho, abordando os 

principais conceitos de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas e a 

utilização da tecnologia de informação no setor empresarial. 

No capítulo 3 abordamos o estado de arte que nos traz um estudo das 

principais ferramentas existentes no mercado que auxiliam na avaliação de 

desempenho na área de recursos humanos. 

No capítulo 4 temos os procedimentos metodológicos utilizados nesse 

trabalho, demonstrando como foi realizada e estruturada a pesquisa. Aborda 

ainda sobre os materiais e métodos, citando os principais recursos de 

softwares utilizados e aponta as etapas de desenvolvimento da ferramenta 

computacional. 

O capítulo 5 apresenta o aplicativo que foi desenvolvido e a análise dos 

resultados obtidos. 

As conclusões, contribuições e trabalhos futuros são apresentados nos 

capítulos 6. 

Por fim, são apresentadas as referências que forneceram a base teórica 

que foi utilizado neste trabalho e os trabalhos publicados durante a realização 

do mestrado. 

 



16 

 

2. REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1. Gestão Estratégica de Pessoas 

 

Em outras épocas as relações humanas dentro das organizações eram 

tratadas de outra maneira. Para melhor compreensão das mudanças na gestão 

de pessoas, abordaremos aspectos relacionados à humanização no contexto 

do trabalho. Girardi et al (2011, p.2) afirmam que: 

 
“A Gestão de Pessoas tem o desafio de captar e manter os 
talentos humanos na organização, estabelecer uma relação de 
parceria com os gestores de linha e atuar de modo sistêmico, 
para a adequação entre estrutura, estratégias, processos e 
pessoas, cumprindo papel fundamental na melhoria da 
eficiência e no alcance dos objetivos organizacionais”. 

 

Conforme Chiavenato (1999, p.40) na Era da Informação “a ARH está 

deixando de ser a área voltada para trás, para o passado e para a tradição, e 

algumas poucas vezes para o presente, para constituir-se em área aprumada 

para frente, para o futuro e para o destino da empresa”. 

Diante deste cenário de mudanças, as organizações estão buscando em 

sua área de RH novas perspectivas para obter maior conhecimento do 

comportamento das pessoas em situação de trabalho.  

Dessa forma, neste novo contexto estrutural e cultural, nos quais se 

encontram as empresas, os gerentes e administradores passam a assumir 

novas responsabilidades. De acordo com Chiavenato (2010), além de aprender 

novas habilidades conceituais e técnicas, esses profissionais também deverão 

desenvolver habilidades humanas para lidar com suas equipes de trabalho. 
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Em outras palavras, as empresas devem obter um saber prático para 

lidar de maneira mais eficaz com os desafios que sempre acompanham a 

mudança.  

Neste sentido, precisam ajudar as pessoas a lidar com a turbulência 

emocional que vêm com as mudanças, bem como, considerar mudanças como 

uma oportunidade para experimentação e para crescimento pessoal e 

profissional. Isto significa ir além do aprimoramento técnico. Significa ir à busca 

do desenvolvimento da competência pessoal e interpessoal. 

A gestão estratégica de pessoas se refere aos trabalhadores como 

pessoas, como seres humanos, não mais como simples recursos 

organizacionais, como também os considera como parceiros e colaboradores 

(CHIAVENATO, 2009). 

Na atualidade, existe um grande desafio para os profissionais que atuam 

na área de RH, pois se vive num contexto de rápidas transformações. No novo 

paradigma de gestão, o desenvolvimento profissional ganhou mais importância, 

trazendo à tona a emergência do trabalhador ser tratado como indivíduo, como 

sujeito que ele é. 

As mudanças ocorridas nas últimas décadas influenciadas pelo intenso 

processo de globalização refletiram no sistema de gestão de pessoas dentro 

das organizações públicas e privadas. 

Na atualidade, com o objetivo de obterem sucesso, é preciso que as 

empresas desenvolvam novas posturas em relação à administração dos 

recursos humanos. Sovienski et al (2008, p.53) afirmam que: 

“Hoje o cenário é diferente: os empregados são chamados   
de colaboradores, e os chefes de gestores. Pode-se afirmar 
que gerir pessoas não é mais um fator de uma visão 
mecanicista, sistemática, metódica, ou mesmo sinônimo de 
controle, tarefa e obediência. É sim discutir e entender o 
disparate entre as técnicas tidas como obsoletas e 
tradicionais, com as modernas, juntamente com a gestão da 
participação e do conhecimento. A gestão de pessoas visa à 
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valorização dos profissionais e do ser humano, 
diferentemente do setor de Recursos Humanos, que visava 
à técnica e a o mecanicismo do profissional”. 

 

A gestão de pessoas desempenha um papel importante no 

desenvolvimento da estratégia da organização, pois seu objetivo é atrair, 

manter e desenvolver as competências individuais necessárias para atingir os 

objetivos organizacionais. 

A gestão das pessoas é um processo complexo, que representa um 

desafio estratégico nas organizações para consolidá-las como fonte de 

vantagem competitiva e que os gestores de pessoas podem contribuir para 

direcionar os comportamentos individuais das pessoas para que estas sejam 

vistas e percebidas como fonte de vantagem competitiva. 

De acordo com a figura 1, verificamos a complexidade que envolve as 

ações de RH. Os subsistemas da área devem estar alinhados com as 

estratégias da empresa e claramente apresentado aos colaboradores para que 

se possa enquanto departamento agregar às pessoas a cultura organizacional 

existente, as funções que irão ocupar, desenvolver os indivíduos em suas 

áreas, mensurar e avaliar o desempenho dos mesmos para a organização, 

recompensar as pessoas de acordo com os resultados que são entregues, 

elaborar planos de retenção para que o melhor talento permaneça no quadro 

de funcionários e por último, não o menos importante o processo de monitorar 

as pessoas e gerir através de sistemas de informações gerenciais o 

desempenho do profissional no período que estiver desenvolvendo as suas 

atividades. 
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Figura 1 - Os seis processos de Gestão de Pessoas 

Fonte : CHIAVENATO (2009) 
 

Diante disso, é importante refletir que o desafio da gestão de pessoas 

se torna cada vez mais importante no ambiente organizacional. No contexto da 

globalização a gestão por competências é um instrumento que gera vantagem 

competitiva, pois as pessoas podem aplicar seus conhecimentos (capital 

intelectual) em prol da organização. 

Segundo Guimarães (2009), para criar o novo é preciso encerrar o 

velho, desestabilizar, perturbar, desorganizar e fazer a "destruição criativa". 

Para conseguir implantar o novo é preciso mobilizar as pessoas, conseguir 

adesões, buscar sinergia, evitar antagonismos. É estar atento e vigilante, 

gerenciando o que está acontecendo ou já aconteceu e o que vai criar o futuro, 

as necessidades e o conhecimento do amanhã. 

No final do século XX e início do século XXI com o fenômeno da 

globalização e aumento do acirramento da competitividade, a gestão de 

competências se tornou uma estratégia de incremento para a produtividade no 

âmbito organizacional. Este tipo de gestão envolve vários níveis da 
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organização, desde o grupal até o individual e deve estar alinhada com a 

estratégia empresarial. 

Para Marques (2015) a tendência no mundo corporativo é para que as 

empresas possam a cada dia valorizar mais os colaboradores e sua qualidade 

de vida no trabalho, zelando pela integridade do indivíduo em sua função e 

posto de trabalho, motivando-os para que possam desempenhar da melhor 

forma as suas atividades, alcançando assim os objetivos organizacionais de 

modo eficaz.  

Na visão de Teixeira (2015) o desenvolvimento de competências e 

melhoria das condições de trabalho ao funcionário, só é possível quando 

dentro das organizações, temos constituído uma área estratégica de recursos 

humanos, que além de conhecer de práticas de recursos humanos, deve 

também saber do negócio daquele segmento no qual a sua empresa atua, para 

que possa propor ações que alavanquem os resultados, e dessa forma 

satisfazer a demanda gerada pelo planejamento estratégico da organização, no 

tocante desenvolvimento e gestão de pessoas. 

Dressler (2003) defende a visão de que o RH deve ser um parceiro no 

processo de planejamento estratégico, desde a formulação até a implantação, 

e não apenas um mero executor de tarefas com a finalidade de atingir as metas 

estratégicas propostas.  

A responsabilidade de área estratégica está em repensar as rotinas e 

demais atividades que o RH executa e integrá-las e alinhá-las aos objetivos de 

curto, médio e longo prazo da organização, capacitando a gestão e liderança 

da empresa para lidar com todas as variáveis relacionadas às pessoas.  

A estratégia tem que ser traduzida em planos e projetos específicos. O 

RH pode juntamente com cada gestor de área transcrever, interpretar e alinhar 

os objetivos a serem atingidos no departamento, como será atingido, quais os 
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recursos necessários para implantar cada estratégia, responsabilidades e 

prazos. Assim como descrever processos e projetos de trabalhos, definindo 

indicadores de desempenho e retorno frente o investimento realizado em 

pessoas.  

Atualmente a união da gestão de pessoas com a gestão estratégica 

tem um papel importante dentro das empresas por estes motivos, faz com que 

cada colaborador sinta a necessidade e o dever de produzir seu máximo dentro 

da empresa para criar oportunidade de crescimento e consequentemente a 

organização aumentar sua produção decorrente deste comprometimento 

mútuo.  

Com a evolução tecnológica, da ciência, da modernidade o mundo 

empresarial também evolui e a necessidade de mudança sempre fica próxima, 

dessa forma entende-se que o papel do gestor ultrapassa o papel de 

simplesmente gerenciar ou administrar as pessoas que estão na sua 

subordinação e sim a de ser um líder, ao qual ser um líder não é impor algo e 

sim despertar nos outros a vontade de fazer.  

Por fim, pode-se compreender que o planejamento estratégico de 

recursos humanos tem implicações que se manifestam em campos variados 

das organizações. No entanto, elas aparecem principalmente na mudança de 

visão, tanto do papel do indivíduo quanto do papel da área de gestão de 

pessoas. No mais, é de se esperar que as atividades de planejamento 

estratégico de RH venham a assumir cada vez mais uma posição de destaque 

em relação aos desafios do negócio e à estratégia das organizações, pois a 

forma como as empresas direcionarão seus recursos humanos será um fator 

diferencial em termos de resultados obtidos. 

A vida das pessoas é constituída de uma grande quantidade de 

interações com outras pessoas e com organizações. Essas organizações não 
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funcionam por si mesmas. Elas dependem das pessoas para dirigir, controlar, 

operar e funcionar, pois não há organização sem pessoas, sendo dependentes 

delas para seu sucesso e continuidade. Sem organizações e sem pessoas não 

haveria RH que de acordo com Chiavenatto (2009), tem duas diferentes 

vertentes para considerar as pessoas: 

• As pessoas como pessoas (dotadas de características próprias de 

personalidade e individualidade, aspirações, valores, atitudes, motivações e 

objetivos individuais); 

• As pessoas como recurso (dotadas de habilidades, capacidades, 

destrezas e conhecimentos necessários para as tarefas das organizações). 

A tendência do mundo corporativista nos dias atuais é a valorização 

das pessoas. Durante a revolução industrial o principal setor da empresa era o 

tecnológico, mas na atualidade percebe-se que vivemos outra realidade, onde 

o principal ativo das organizações são as pessoas que fazem parte do universo 

daquela organização, por meio do incentivo do capital intelectual humano. 

Os recursos humanos nas organizações têm função primordial dentro da sua 

estrutura. É perceptível que o capital humano das organizações é o setor mais 

importante e, a partir disto, percebem-se como os administradores devem focar 

suas atenções a este segmento interno da organização (SILVA & SILVA, 

2008). 

A função de RH, enquanto atividade surge em resposta às 

necessidades organizacionais quer como atividade institucionalizada quer 

departamental. Enquanto mera atividade dissemina-se por toda a organização, 

não se limitam a um departamento específico, todos a exercem. Enquanto 

atividade especializada exige profissionais especializados em GRH 

(FERNANDES, 2011). 
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2.2. O ciclo de Planejamento, Fazer, Verificar e Ag ir (PDCA) para melhoria 

contínua na gestão empresarial. 

 

Algumas empresas lutam por melhor posicionamento no mercado e 

buscam na qualidade um diferencial competitivo superior aos seus principais 

concorrentes, e com o custo alto e a busca permanente por lucratividade 

condenam as organizações a buscarem melhores formas para aprimorar seus 

procedimentos com o intuito de obter rentabilidade melhor de matérias primas e 

mão de obra.  

A permanência das organizações no mercado depende da capacidade 

em ser competitiva, quer no processo fabril quanto na qualidade. De acordo 

com Moraes (2010), atualmente empresas perdem competitividade ao longo do 

tempo por não adotarem formas de gestão eficazes em seus 

empreendimentos.  

Umas das causas desse detrimento de competitividade são 

desperdícios, seja de superprodução, de tempo disponível (espera), em 

transporte, do processamento em si, de estoque ou de produzir produtos 

defeituosos. 

Para eliminar os possíveis desperdícios, é imprescindível observá-los e 

reconhecê-los, identificando o motivo, e o responsável pela alteração. Sendo 

assim ele deve ser calculado para delimitar a dimensão e intensidade que 

abrangem os desperdícios. Afirma Magalhães, (2009), cada ferramenta tem 

sua própria utilização, sendo que não existe uma receita adequada para saber 

qual a ferramenta que será usada em cada fase. Isto vai depender do problema 

envolvido, das informações obtidas, dos dados históricos disponíveis, e do 

conhecimento do processo em questão em cada etapa.  
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A gestão da qualidade oferece um procedimento metodológico de 

análise que se fundamenta na integração de práticas, técnicas e ferramentas 

que colaboram para a tomada de decisão baseada em fatos e na melhoria 

contínua dos processos e de seus respectivos resultados (MATA-LIMA, 2007).  

Miguel (2006) afirma que as ferramentas da qualidade são 

frequentemente usadas como suporte ao desenvolvimento da qualidade ou ao 

apoio à decisão na análise de determinado problema.  

A gestão da qualidade é um dos elementos fundamentais para que as 

empresas participem do mundo dos negócios. Para que as organizações 

obtenham uma melhoria contínua é necessário que implementem um sistema 

de gestão de qualidade total, pois, por meio dele pode-se mensurar os 

resultados e realizar um planejamento (adaptado de GARVIN, 2002). 

Na perspectiva de Gobis e Campnatti (2012, p.27): 

“O objetivo principal da gestão de qualidade é promover 
melhorias contínuas no processo produtivo para melhor 
atender ao cliente. Uma gestão de qualidade eficiente 
necessita da criação de um conjunto de estratégias e planos de 
ação com o intuito de acompanhar o desenvolvimento da 
produção, onde o processo evolutivo da gestão da é obtido 
através da interação de toda a empresa por um longo período, 
de forma contínua e progressiva”.  

 

O objetivo da gestão da qualidade é agregar valor à organização 

através da interligação de seus setores, por meio da aplicação de técnicas e 

estratégias, que possibilitem a identificação, organização, controle, 

direcionamento e gerenciamento de seus processos, tendo por meta principal a 

promoção da qualidade de produtos e serviços que atendam as necessidades 

dos clientes (CAMPOS, 2003). 

De acordo com Pertencei e Melleiro (2010, p.1025) “as ferramentas de 

qualidade são técnicas utilizadas com a finalidade de definir, mensurar, analisar 
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e propor soluções para os problemas que interferem no bom desempenho dos 

processos de trabalho”. 

O uso de ferramentas de qualidade melhora o desempenho 

organizacional e representa progresso significativo na gestão da qualidade que 

tem ocorrido nos últimos anos dentro das empresas (PALADINI, 1997). 

Completa Mata-Lima (2007) afirmando que o grande potencial delas, 

está quando são utilizadas para a identificação das causas raízes dos 

problemas e para a solução destes. A referida autora afirma que a aplicação 

das ferramentas de identificação da causa dos problemas exige que haja um 

debate entre as partes interessadas e que a decisão se fundamente em 

resultados da análise dos registros de informação relevante visitas de estudo, 

reuniões técnicas, inquéritos e entrevistas, entre outros. Em meio a essas 

técnicas e ferramentas utilizadas, pode-se mencionar o ciclo PDCA e as 

ferramentas da qualidade como intensas armas usadas na gestão da 

qualidade.  

O método PDCA permite a integração de todos os colaboradores da 

organização em seu efetivo gerenciamento (melhoria e estabilização de 

resultados), a padronização da linguagem e melhoria na comunicação, 

entendimento da função e atividade de cada colaborador na empresa, 

aprendizado constante, utilização de determinas áreas da ciência para alcançar 

os resultados e melhoria da absorção das melhores práticas empresariais 

(CAMPOS, 2009).   

Esta ferramenta é baseada em uma sequência de procedimentos 

lógicos, baseada em fatos e dados, que objetiva localizar a causa fundamental 

de um problema para posteriormente eliminá-la (WERKEMA, 1995). O Ciclo 

PDCA, como é chamado, é uma ferramenta de qualidade que promove a 

tomada de decisões, focando garantir a obtenção das metas imprescindíveis à 
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sobrevivência dos estabelecimentos. Mesmo que simples, representa um 

progresso para o planejamento dinâmico.  

O bom emprego do Ciclo PDCA, apoiado pelas ferramentas de 

qualidade já citadas, cuja relevância está ligada diretamente à manutenção de 

processos industriais, traz avanços e sustentação dos resultados impetrados. 

Em consequência, motivações de se pesquisar o tema e dedicar-se ao estudo 

conduzido em uma empresa é que, com planejamento apropriado, executado e 

conduzido pelos objetivos estabelecidos pela organização, sempre que o ciclo 

PDCA se repete para a solução de problemas, no desejo da implementação da 

melhoria contínua, quaisquer falhas do processo podem ser ajustadas ou 

extinguidas. Werkema (1995) explica que:  

O ciclo PDCA – Plan (Planejar); Do (Executar); Check (Checar); 
Action (Agir Corretivamente) criado por Deming (1990), busca a 
melhoria de um processo. O ciclo PDCA de melhorias, consiste 
em uma sequência de procedimentos racionais, baseada em 
fatos e dados, que visa levantar a causa fundamental de um 
problema e combatê-lo para eliminá-lo. É uma ferramenta a ser 
aplicada de forma sistemática para se corrigir uma situação 
insatisfatória ou para se atingir um objetivo de melhoria. Estas 
situações são identificadas, eliminadas ou melhoradas, através 
de etapas pré-determinadas, com base no ciclo PDCA  

 

Ainda para o autor o ciclo PDCA é um método de gestão, utilizado para 

o processo de tomada de decisões utilizado, para garantir o alcance das metas 

necessárias à sobrevivência de uma organização. Aplicado como método 

gerencial, mostrando o caminho a ser adotado para que as metas e objetivos 

estabelecidos sejam atingidos. Em consequência, para melhor utilização e 

aproveitamento da metodologia, preparada por Walter Shewhart e amplamente 

divulgada por Deming, determinadas ferramentas poderão ser combinadas e 

empregadas para aprimorar a coleta, o desenvolvimento e o tratamento das 

informações necessárias ao controle e implantação das etapas do PDCA. 
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Aconselha-se, para maior sucesso da implantação dessa ferramenta, 

empregar todas as fases da metodologia para investigar contra problemas 

remanescentes. Watson e DeYong (2010) afirmam que a lógica do PDCA de 

“girar a roda” como um processo contínuo ocorre a longo tempo para que se 

possam entregar resultados de desempenho cada vez mais aprimorados.  

A propósito de cada fase do ciclo PDCA, Melo e Caramori (2001) 

relatam uma breve descrição de cada uma delas. Afirmam esses autores, que 

a primeira fase do “Plan” (planejar) é a do estabelecimento dos objetivos e 

processos necessários para que se forneçam resultados de acordo com os 

requisitos do cliente e políticas da organização, ou seja, refere-se a aspectos 

de planejar, de definir metas e objetivos, e de documentar o que deve ser feito.  

A segunda fase do “Do” (fazer) refere-se à implementação das ações 

ou tarefas anteriormente planejadas. Finalmente, as duas últimas fases do ciclo 

estão intimamente ligadas, já que na terceira fase denominada de Check 

(Verificar) tem-se o objetivo de monitorar e medir produtos e processos contra 

as políticas, os objetivos e os requisitos específicos, relatando os resultados 

encontrados, envolvendo as tarefas de checar, verificar e conferir os resultados 

mediante o que fora planejado. 

Enquanto que na quarta fase de “Act” (Agir) se tomam as ações que 

permitam melhorar continuamente o desempenho do processo, ou seja, agir e 

viabilizar ações para corrigir ou prevenir possíveis problemas no alcance dos 

resultados planejados.  

Conforme a figura 2, podemos entender o PDCA, a partir do momento 

que se define a meta a ser atingida na organização, para que esse resultado 

aconteça, de acordo com a metodologia PDCA, um método de trabalho deve 

ser definido pelos responsáveis da empresa. Outra necessidade que é 

apresentada as instituições que implantam PDCA, é o foco em programas de 
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capacitação e desenvolvimento de pessoas, cuja a finalidade é ter novos 

conhecimentos para novos resultados. Sendo realizado o processo de 

capacitação é preciso colocar em prática o que foi aprendido e executar a 

atividade e/ou tarefa. Concluindo a realização das mesmas, temos outro 

quesito do PDCA a realizar que é justamente a confirmação se os processos 

anteriores entregaram resultados. Verificando o atingimento ou não dos 

resultados, temos que estabelecer novas ações ou para continuar a entrega, 

possibilitando empoderamento as pessoas, ou redefinir as atividades caso o 

resultado não tenha sido atingido. 

 

 
Figura 2: Modelo Plano PDCA 

Fonte: TRIVELATTO, (2010) 
 

 

É perceptível que o ciclo PDCA não é apenas uma simples ferramenta, 

e sim um conjunto de processos de melhoria contínua incorporado na cultura 

da organização (SOKOVIC; PAVLETIC; PIPAN, 2010). Este é um método 

usado nas organizações na intenção de gerenciar os processos internos de 

maneira que o alcance das metas estabelecidas seja garantido e que as 
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informações adquiridas sejam utilizadas como fator de direcionamento das 

decisões (MARIANI, 2005).  

Para Werkema (1995) “o ciclo PDCA é um método gerencial de tomada 

de decisões para garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência de 

uma organização”. O ciclo PDCA pode ser utilizado para melhorar ou para 

manter os resultados.  Qualquer resultado que se melhora, deve ser mantido 

por meio de padronização e treinamento no trabalho. Sempre que for preciso 

resolver problemas, deve ser utilizado o método PDCA para melhorar e o 

PDCA para manter. Após o resultado atingir o patamar desejado (meta de 

melhoria) é necessário que o mesmo seja mantido.  Para manter o resultado, 

utiliza-se o SDCA (S: Standard ou padronização). O método de gerenciamento 

deverá ser utilizado junto com padronização, itens de controle, anomalias entre 

outros., (CAMPOS, 2009).  

Analisando a figura 3, constatamos os dois desdobramentos do método 

para atingir resultados: o primeiro para quando a organização necessita de 

melhorias nos seus processos (PDCA) o qual é definido uma meta de melhoria 

e são tratadas anomalias crônicas; E o outro para quando a organização 

objetiva manter o seu patamar de resultados definido na meta de melhoria 

(SDCA), através do cumprimento dos padrões e tratamento das anomalias.   
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Figura 3.  Modelo do Método PDCA para operar de forma consistente 

Fonte: CAMPOS, 2013. 
 

Segundo Maruta (2012), esta metodologia pode ser aplicada a 

qualquer tipo de processo de melhoria e, devido à sua simplicidade, se tornou 

de conhecimento comum para a maioria das pessoas de negócios. 

 Segundo Zineldin (1999) para assegurar que a aplicação dessa 

metodologia satisfaça as exigências dos clientes é necessário que haja um 

trabalho em equipe das várias funções da organização. Ainda segundo o autor, 

o ponto de partida dessa composição, ou seja, quando um problema específico 

for identificado devem-se encontrar as causas, realizar planos de alterações 

dos problemas baseados em fatos e elaborá-los. A equipe responsável pela 

melhoria da qualidade deve assumir a responsabilidade por realizar medidas 

capazes de solucionar o problema com investigações de forma contínua 

visando a verificar se a melhoria foi bem sucedida.  

Quando as melhorias forem bem sucedida, o novo e melhor nível de 

qualidade devem ser aceito, e, enquanto as medidas não alcançarem sucesso, 

o ciclo PDCA deverá ser repetido. 
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2.3. Avaliação de desempenho 

 

De acordo com Teixeira (2015), no atual cenário de competitividade é 

fundamental que as empresas disponham de ferramentas que permitam uma 

visão ampla e integrada dos processos. A utilização de indicadores para 

mensuração é uma das formas de se gerenciar os negócios, cabe ainda para 

as organizações uma maior disseminação de ferramentas para a avaliação de 

desempenho e a construção de indicadores alinhados ao planejamento 

estratégico da mesma. É necessário compreender a estrutura organizacional 

de maneira ampla, destacando aqueles indicadores de maior relevância e 

impacto ao resultado total da organização. 

O aumento da competitividade tem feito com que as corporações 

busquem constante inovação em seus processos, utilizando-se para tal de 

novas metodologias, como ferramentas de melhoria de produção, qualidade de 

serviços prestados aos seus clientes, dispositivos móveis para alinhar seus 

canais de comunicação, entre outros, tendo como objetivo alcançar a 

excelência em seus empreendimentos. 

Considerando estes motivos, as empresas necessitam realizar a 

medição de seu desempenho, para que possam identificar as atividades que 

agregam valor ao produto e/ou serviços desenvolvidos pela empresa; realizar 

comparações de desempenho com seus concorrentes; rever estratégias 

organizacionais para curto, médio e longo prazo na obtenção de resultados 

(ALMEIDA, MARÇAL E KOVALESKI, 2004). 

O desempenho organizacional compreende a obtenção de resultados 

de uma organização como medida para atingir metas e objetivos. Especialistas 

em muitos campos estão preocupados com o desempenho organizacional, 

incluindo os planejadores estratégicos, operações, finanças, jurídico e 

desenvolvimento organizacional. 



32 

 

“A partir do momento que as mudanças tecnológicas e as 
forças do mercado (demanda e competitividade) passaram a 
pressionar as empresas, percebeu-se que os modelos de 
avaliação de desempenho tradicionais (baseado unicamente 
em indicadores financeiros) eram limitados para gerenciar os 
negócios” (Cardoza e Carpinetti, 2005). 

 

A gestão por competências figura como alternativa aos modelos 

gerenciais tradicionalmente utilizados pelas organizações. Propõe-se a orientar 

esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da 

organização (individual, grupal e organizacional), as competências necessárias 

à consecução de seus objetivos, conforme explicam Brandão e Guimarães  

(2001).  

Uma organização, seja ela de caráter público ou privado, deve ser 

capaz para identificar as medidas que lhe permitam responder eficazmente aos 

novos problemas para adaptar-se tão rapidamente quanto possível às 

mudanças no ambiente de negócios (SCHMIDT; BOHNENBERGER, 2009). 

Embora o conceito de desempenho organizacional seja muito comum 

na literatura acadêmica, a sua definição é difícil por causa de seus muitos 

significados. Devido a isto, não existe uma solução universalmente aceita de 

definição deste conceito. Na década de 50 o desempenho organizacional foi 

definido como na medida em que organizações, vistas como um sistema social 

cumprem seus objetivos. Mais tarde, nos anos 60 e 70, as organizações 

começaram a explorar novas formas de avaliar o seu desempenho por isso o 

desempenho foi definido como a capacidade de uma organização para explorar 

o seu ambiente usando os recursos limitados (MELO, 2010). 

A gestão de desempenho é uma ferramenta utilizada na gestão de 

recursos humanos voltada para avaliar o desempenho do indivíduo em uma 

determinada função (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 
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O desempenho é compreendido como sendo um conjunto de 

características do indivíduo. Essas características podem ser mensuradas e 

apresentadas através de indicadores (BERGAMINI E RAMOS, 1998).  

O uso do sistema de medição de desempenho dentro das 

organizações vem sendo utilizado cada vez mais, por ser considerada uma 

técnica relevante especialmente no processo de revisão de progresso de uma 

organização (CARPINETTI, 2010). 

 

Segundo Bond (2002),  

“A Avaliação de Desempenho pode ser definida, 
genericamente, como a atividade de se determinar os 
indicadores de desempenho, sua extensão, grandeza e 
avaliação, no sentido de adequar, ajustar, proporcionar ou 
regular alguma atividade. Quando sistematizada, é vista como 
uma entidade que agrega um conjunto integrado de 
indicadores individuais, que visam prover informações sobre o 
desempenho de determinadas atividades para determinados 
fins”.  

 

Para a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ,1995) a 

Avaliação de Desempenho é uma relação matemática que mede, 

numericamente, atributos de um processo ou de seus resultados, com o 

objetivo de comparar esta medida com metas numéricas pré-estabelecidas. 

Pode-se dizer então que a medição de desempenho serve para 

orientar e apontar se a organização está no caminho correto para que possa 

atingir as suas metas estrategicamente estabelecidas. Neste direcionamento, 

devem ser considerados os objetivos de medição de desempenho (KAYDOS, 

1991). 

• Repassar a estratégia da empresa para todos os setores, deixando 

claros os valores da organização; 

• Conhecer os problemas e aplicar melhorias; 
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• Identificar oportunidades; 

• Compreender melhor os processos; 

• Definir responsáveis por cada meta; 

• Melhorar o controle e planejamento; 

• Quebra de paradigmas; 

• Tornar fácil compreendimento os trabalhos; 

• Envolver pessoas para um objetivo em comum. 

Conforme Luna e Lima (1996, p.4) o potencial pode ser definido como 

“um conjunto de aptidões, conhecimentos e habilidades existentes no indivíduo 

que possibilita o desempenho de determinadas atividades na ocasião atual”. 

Na visão de Souza (2002) a gestão de desempenho está relacionada 

ao resgate da valorização do capital humano dentro das organizações, pois,  

na nova gestão de pessoas a avaliação de resultados se fundamenta nas 

pessoas como vantagem competitiva. Isso leva a empresa estruturar práticas 

de gestão de recursos humanos direcionadas para o comprometimento 

organizacional. De acordo com Adler (2002, p.8): 

 
A avaliação de desempenho é um julgamento sistemático 
sobre o andamento dos membros da organização que serve de 
base para decisões que dizem respeito à gestão dos mesmos. 
Também é uma forma de dar feedback a estas pessoas sobre 
a sua atuação dentro da empresa. 

 

A avaliação de desempenho tem sido amplamente utilizada dentro das 

organizações na atualidade, pois, permite não só avaliar mas dar um feedback, 

além disto promover a motivação e satisfação entre os colaboradores. Na 

perspectiva de Pimentel (2005, p.6): 

 
A avaliação de desempenho tem como finalidade estimular ou 
julgar as qualidades de uma pessoa. É uma técnica 
imprescindível na atividade administrativa. É o meio através do 
qual se podem localizar os problemas e as soluções, as 
necessidades de treinamento as competências essenciais de 
uma organização que sustentam as suas estratégicas e, 
consequentemente, a conduzem ao sucesso. 
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De acordo com Bergamini e Ramos (1998), a avaliação de 

desempenho é o monitoramento sistemático e contínuo da atuação individual e 

coletiva, tendo como referência as metas globais e intermediárias”. 

As avaliações de desempenho envolvem: produtividade, 

comprometimento, cumprimento de normas, qualidade técnica, capacidade de 

autodesenvolvimento e iniciativa, relacionamento interpessoal e flexibilidade a 

mudanças. 

De acordo com Wegner e Dahmer (2009), medir o desempenho 

permite realizar a análise da sua própria competência ao longo de um período 

de tempo, e compará-lo ao passado e fazendo projeções para o futuro. 

A formulação e implantação de programas de Avaliação de 

Desempenho inspiram a percepção e o reconhecimento de que o desempenho 

humano é tido como fator que impulsiona o sucesso da organização.  

A avaliação de desempenho busca, por meio de metodologia 

sistematizada, mensurar o desempenho humano em relação a metas e 

objetivos claros e pré-determinados, definidos de forma conjunta entre empresa 

e funcionário, visando a gestão e o desenvolvimento das pessoas (BENETTI et 

al., 2007). 

No estudo realizado por Stela e Silva (2012) em uma Agroindústria na 

área de comercialização de sucos de frutas, para a aplicação do sistema de 

Avaliação de Desempenho, recomenda-se a contratação de uma consultoria 

(empresa ou pessoa) como alternativa, visando elevar a credibilidade da 

referida metodologia de Avaliação entre os seus empregados. Para iniciar o 

processo de implantação de Avaliação de Desempenho é preciso que a 

organização faça um diagnóstico de seu contexto atual. Desta forma a empresa 

estará fundamentalmente detectando as condições facilitadoras ou restritivas 

com relação à implementação do sistema. 

A avaliação de desempenho dos funcionários baseando-se em suas 

competências foi aplicado em uma empresa química instalada no Vale do 
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Paraíba, sendo um projeto chamado “5 Conversas” que é um ciclo anual de 

desenho de objetivos, acompanhamento de performance, desenvolvimento de 

um plano de sucessão e análise de desempenho que visa integrar objetivos 

corporativos e individuais e o desenvolvimento de carreira do empregado. O 

programa (Figura 4) é caracterizado como um ciclo anual que visa a estruturar 

o processo de criação de objetivos e metas individuais através de conversas 

específicas que ocorrem ao longo do ano entre gerente e empregados 

(CAMPOS, SANTOS, RODRIGUES, 2014). 

 

 
 

Figura 4: Esquematização do ciclo das “5 conversas” 

Fonte: (Campos, Santos, Rodrigues, 2014). 
 

Os autores verificaram que estabelecer um ciclo de conversas incentiva 

um contato maior entre gerência e subordinados, abrindo espaço para 

feedbacks construtivos e desenvolvimento de competências e habilidades. O 

departamento de RH, através deste programa, apoia todos os gestores para 

que os objetivos traçados para a organização como um todo, ou seja, que 

dizem respeito às estratégias de negócio sejam repassados, de maneira direta 

ou indireta, para todos os empregados. Ao entender o seu papel na 

organização, o funcionário se sente mais engajado e motivado a atingir seus 

objetivos individuais (CAMPOS, SANTOS, RODRIGUES, 2014). 

 Outro estudo foi realizado em uma empresa do ramo da construção 

civil, onde foram coletados dados de seis setores administrativos: Financeiro, 

Contabilidade, RH, Setor Pessoal, Comercial e TI. O objetivo primordial foi a 

realização de uma análise comparativa de desempenho através do uso de 
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indicadores escolhidos, entre eles: indicador de retenção de talento, tempo de 

trabalho, remuneração e benefícios, objetivando uma análise do índice de 

investimento da empresa em relação ao seu incentivo e seu retorno. Ao final foi 

possível ao setor de RH, apresentar resultados para a alta administração da 

organização e desta forma contribuir para um melhor andamento do 

planejamento estratégico e para a tomada de decisões, com o intuito de propor 

melhorias como um todo na empresa (BARROS, GONÇALVES, 2015). 

Para que um indicador possa cumprir seu papel de forma adequada, 

deverá ser calculado e analisado o número e sua explicação, sendo necessário 

ser avaliado dentro do contexto organizacional. De posse dos indicadores e 

seu significado, pode-se dar o real valor aos ativos intangíveis, os quais pos-

suem uma função importante na competitividade de mercado, avaliando seu 

potencial e prováveis necessidades de valorização (BARROS, GONÇALVES, 

2015). 

Através dos métodos de avaliação dos indicadores de desempenhos 

adequados, aliados à tecnologia de informação (utilização de programas 

computacionais), a organização pode ser estruturada de forma a ter bons 

resultados, facilitando a tomada de decisão e obtendo diferenciais em relação 

aos seus concorrentes. 

Uma comparação entre alguns modelos de medição de desempenho 

foi realizado por Almeida, Marçal e Kovaleski (2004), ressaltando o BSC como 

uma ferramenta atual, utilizada na medição de desempenho organizacional, 

capaz de difundir e alinhar a estratégia, por toda a organização, utilizando para 

tanto um conjunto de medidas balanceadas de desempenho financeiras e não-

financeiras, interligadas por relações de causa-e-efeito e agrupadas em quatro 

dimensões abordados por Kaplan e Norton (2000), que são: financeira, cliente, 

processo interno de negócio e aprendizagem/crescimento. 
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2.4. Gestão por competência  

 

No contexto de contínuas transformações e para sobreviver a este 

período de turbulência as empresas buscam maximizar o valor para produtos e 

serviços desenvolvendo ações de maior escopo competitivo. 

No ambiente de crescente competitividade no mundo dos negócios, para 

maximizar resultados as empresas passar a criar estratégias de administração 

para enfrentar os desafios e as contingências cada vez mais exigidas, 

sobretudo relação às funções desempenhadas pelas pessoas dentro das 

organizações. 

Uma das respostas encontradas para este novo cenário é o 

reconhecimento e a exploração de aspectos intangíveis relacionados ao 

desenvolvimento humano como uma nova forma de atingir o sucesso 

organizacional. 

Segundo Rabaglio (2008), dentro do cenário globalizado as 

organizações deverão promover o alinhamento das metas organizacionais com 

a gestão de pessoas, visando renovar conhecimentos e habilidades, 

incrementar a aprendizagem para aumentar o comprometimento com a 

organização, lidar melhor com as turbulências do ambiente externo e 

consequentemente aumentar a produtividade.  

A partir da constatação de que o elemento humano apresenta papel 

decisivo no sucesso das empresas, dentro desse novo ambiente competitivo as 

organizações buscam alinhar os recursos humanos com desempenho e 

estratégias do negócio, vinculando às competências individuais e 

organizacionais, Rabaglio (2008). 

O conceito de gestão de desempenho é a gestão por competências, 

pois, em seu desempenho o indivíduo expressa suas competências. Na visão 
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de Brandão e Bahry (2005) a gestão por competências tem sido apontada 

como modelo de gerenciamento dentro das empresas, sendo que o domínio de 

certos recursos é fundamental para que as pessoas possam desempenhar 

determinadas funções e alcancem as metas e objetivos organizacionais. Para 

Fleury e Fleury (2001, p.187): 

“A competência do indivíduo não é um estado, não se reduz a 
um conhecimento ou know how específico. Ela é o conjunto de 
aprendizagens sociais e comunicacionais nutridas a montante 
pela aprendizagem e formação e a jusante pelo sistema de 
avaliações e um saber agir responsável e que é reconhecido 
pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar e transferir 
os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto 
profissional determinado”. 

 

Como competência, entende-se a capacidade de um indivíduo de 

executar uma atividade. Nesse âmbito, Cardoso (2004) define competência 

como a soma de conhecimento, experiência e atitude.  

Para melhor entendimento Cardoso (2005) exemplificam a Gestão de 

Competências da seguinte forma:  

“Ninguém duvida da grande habilidade do ex-jogador de 
basquete da seleção brasileira Oscar Schmidt. Não se duvida 
também que o mesmo possua grande proficiência, talvez maior 
que qualquer outro grande nome do basquete mundial, na 
competência “arremessos de lances livres”. Porém, fato é que 
Oscar já errou inúmeros arremessos. Isso faz dele um 
incompetente? Obviamente não. Não se pode confundir a 
capacidade de realizar dada tarefa com a certeza de que a 
mesma será realizada corretamente. Dado que o primeiro 
conceito implica uma probabilidade maior do que zero e menor 
do que um de sucesso na realização da atividade, cabe ao 
gestor zelar para que essa probabilidade seja a maior possível. 
E isso poderá ser feito garantindo que os conhecimentos, 
atitudes e experiências necessárias estarão sempre presentes, 
na figura de um funcionário qualificado, no momento em que 
serão requisitados. A isso dá-se o nome de gestão de 
competências. ” 

Esse modelo de gestão tem o objetivo de buscar a excelência na 

gestão de pessoas. Permite tratar as competências de forma mais objetiva e 
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mensurável, possibilitando um gerenciamento mais imparcial, para que se 

possa acompanhar as necessidades e o desenvolvimento dos servidores 

(Oliveira, 2011). 

Conforme a abordagem Brandão; Bahry (2005) as competências 

humanas ou profissionais são entendidas como combinações sinérgicas de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho 

profissional em determinado contexto ou em determinada estratégia 

organizacional. 

Na visão de Brandão e Bahry (2005) a gestão por competências tem 

sido apontada como modelo de gerenciamento dentro das empresas, sendo 

que o domínio de certos recursos é fundamental para que as pessoas possam 

desempenhar determinadas funções e para que se alcancem as metas e 

objetivos organizacionais. Para Sparrow e Bognanno (1994): 

Competência é um tema, que faz referência a um repertório 
de atitudes que possibilitam ao profissional adaptar-se 
rapidamente a um ambiente cada vez menos estável e ter 
uma orientação para a inovação e a aprendizagem 
permanentes. Segundo esses autores, competências 
representam atitudes identificadas como relevantes para a 
obtenção de alto desempenho em um trabalho específico ao 
longo de uma carreira profissional ou no contexto de uma 
estratégia corporativa (p 57-59). 

 
     

Conforme a figura 5, à construção da gestão por competência ocorre 

quando o saber agir, mobilizar, transferir, aprender, engajar-se, ter visão 

estratégica e assumir responsabilidades, passam a ser percebidos pelo 

indivíduo e organização. Através da identificação desses saberes pelo 

funcionário, será possível desenvolver nos mesmos as competências, 

habilidades e atitudes, necessárias para o exercício do cargo que ocupa e 

consequentemente o atingimento dos resultados. O desenvolvimento da 

competência no colaborador gera valor tanto para o próprio indivíduo quanto 

para a empresa. 
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Figura 5 - Competências como fonte de valor.  

Fonte : Diamante (2010) 

 

Conforme a abordagem Brandão; Bahry (2005) as competências 

humanas ou profissionais são entendidas como combinações sinérgicas de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho 

profissional em determinado contexto ou em determinada estratégia 

organizacional. 

 

2.5. Descrição de cargos e mapeamento de processos 

 

Descrever um cargo significa relacionar desde o que o ocupante faz até 

o motivo porque faz, a descrição de cargo é um retrato simplificado do 

conteúdo e das principais responsabilidades do cargo. O formato de uma 

descrição de cargo inclui o título do cargo, o sumário das atividades a serem 

desempenhadas e as principais responsabilidades do cargo. A descrição do 



42 

 

cargo relaciona de maneira breve as tarefas, deveres e as responsabilidades 

do cargo. 

Analisar um cargo significa detalhar o que o cargo exige do seu 

ocupante em termos de conhecimentos, habilidades e capacidades para que 

possa desempenhá-lo adequadamente. A análise de cargos procura determinar 

quais os requisitos físicos e mentais que o ocupante deve possuir as 

responsabilidades que o cargo lhe impõe e as condições em que o trabalho 

deve ser feito. E também de se preocupar com as especificações do cargo em 

relação ao ocupante que deverá preenchê-lo (PIO, 2008).  

O Mapeamento de Processos (MP) se constitui em uma estratégia útil 

para compreender como um sistema e suas atividades operam ou como elas 

se relacionam, os quais permitem uma reflexão sobre a maneira como as 

atividades são desempenhadas no decorrer dos processos (MULLER, DIESEL 

e SELLITO, 2010).  

Entender como os processos de uma organização funcionam, servem 

como diferencial para aumentar sua competitividade e torna mais fácil a 

aplicação de melhorias em sua linha de produção. Nesse sentido, Costa, 

Ferreira e Leal (2015), afirmam que “o mapeamento dos processos pode trazer 

benefícios para as organizações na medida em que oferece um conjunto de 

técnicas que podem apresentar, de maneira simplificada, as relações entre 

vários processos dentro de uma empresa”. Barnes (1977 apud Costa, Ferreira 

e Leal, 2015), afirma que o mapeamento dos processos auxilia na hora de 

eliminar atividades que não agregam valor ao processo, tornando assim 

possível simplificar operações mais relevantes, reduzindo custos e aumentando 

a produtividade da organização. Barnes (1977 apud Costa, Ferreira e Leal, 

2015) “também apresenta uma série de técnicas utilizadas para o MP, como 

mapa do fluxograma, gráfico, homem-máquina, dentre outros”.  
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Para Lira et al. (2008), o mapeamento dos processos, alinhado com os 

indicadores de desempenho propiciam um controle e resultados que podem 

afetar a parte estratégica de uma organização direta ou indiretamente. 

Segundo Lira (2008) “ao compreender as influências e as relações entre as 

atividades, as empresas podem realizar monitoramento e gerenciamento 

adicional para alcançar não somente melhoria contínua, como ações de 

prevenção e inovação”. 

 

2.6. A TI no ambiente empresarial 

 

A preocupação com a informação remonta à época da antiguidade. Os 

manuscritos egípcios demonstram tal preocupação. Através de suas escritas, 

os hieróglifos, aquele povo buscava a perpetuação de seu conhecimento. 

Conforme Cunha et al (2007, p.3): 

Analisando a história, pode-se perceber que desde o inicio da 
raça humana existe uma preocupação com as informações e 
os conhecimentos ligados a elas. Civilizações antigas como os 
egípcios, por exemplo, criaram várias formas de escritas como 
meios para protegerem os seus conhecimentos. 

 

Durante o desenvolvimento da sociedade, os homens criaram diversos 

sistemas de informação, como também formas para controlar os dados e 

códigos que impedissem que chegassem ao conhecimento de outras pessoas. 

Contudo, somente no século XX, a partir da década de 40, com a invenção dos 

computadores é que a questão da segurança da informação passou a ser 

discutida mais profundamente e também começaram a ser criadas tecnologias 

voltadas para esta finalidade. 
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No momento atual, onde todas as atividades das empresas buscam 

fortemente a lucratividade em seus negócios, a possibilidade utilização da 

tecnologia da informação, se apresenta como um diferencial para vencer a 

concorrência e se destacar no mercado. 

A partir disto, entende-se que o Gerenciamento dos Sistemas de 

Informação desempenha um papel importante nas atividades empresas, tanto 

pública quanto privada. Ela é um fator decisivo na transformação dos negócios 

e um componente essencial de estratégia para enfrentar os desafios do 

aumento da produtividade e melhoria de serviços. 

Desse modo, compreende-se a importância do gerenciamento de 

processos de tecnologia da informação nos dias atuais. O uso de aplicativos se 

tornou uma ferramenta de estratégia de negócios, fazendo parte das ações da 

governança de TI, pois, segundo Monteiro et al (2011, p. 32): 

A Governança de TI é motivada por diversos fatores, embora 
muitos considerem que o principal motivador é a transparência 
na administração, outros fatores podem ser citados também, 
como por exemplo: TI como prestadora de serviços, integração 
tecnológica, segurança da informação, dependência do 
negócio em relação a TI, marcos de regulação, ambiente de 
negócios. 

 

  No contexto da Sociedade da Informação, novas tecnologias são 

apresentadas aos usuários as informações constantemente.  A sociedade da 

informação é entendida como um estágio de desenvolvimento social, que se 

caracteriza pela capacidade de seus membros sociais em obter informações, 

em qualquer lugar e da maneira mais adequada e também em compartilhá-la. 

Esta sociedade determina um novo modo de organizar vários setores sociais 

(PALHARES et al, 2003). 

Dentro do paradigma da sociedade da informação seus membros têm 

capacidade de gerar e armazenar suas próprias informações e também podem 

disseminá-la e ter acesso às informações de outras pessoas. Isto possibilita o 
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acesso à informação, tendo como conseqüência o desencadeamento de 

mudanças sociais, implicando na mudança de valores, atitudes, cultura e 

costumes. Desse modo a informação é um elemento facilitador que colabora 

para ampliar o processo de mudanças (PALHARES et al, 2003). Conforme 

Palhares et al (2003, p.3-4): 

A sociedade da informação tem fatores fundamentais e se 
baseia na relação entre eles: usuários (pessoas); infra-
estrutura (meios técnicos), conteúdo (produtos e serviços), 
entorno (fatores diversos que influenciam a sociedade da 
informação). 

Assim sendo, as informações ganham um status de grande valor, por 

isso novas tecnologias são criadas para auxiliar o tratamento destas 

informações, como é o caso do aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de 

informação. De acordo com Orlandini (2005, p.1): 

A principal vantagem proporcionada pela tecnologia dos 
sistemas de informação é a capacidade de processar um 
gigantesco número de dados simultaneamente [...] Por isto ela 
é uma peça fundamental nos dais atuais [...] Mais do que um 
modismo, a tecnologia deve ser compreendida como uma 
ferramenta, um dos diversos métodos para assegurar a 
qualidade e proporcionar a redução de custos. 

 

De acordo com Caldas et al (2014, p.3) “o Sistema de Informação é o 

gerenciamento do fluxo de dados na organização. Tem como objetivo principal 

auxiliar no planejamento, implementação e controle dos processos”. 

O sistema de informações é essencial frente aos avanços na área da 

tecnologia, pois contribui para ampliar a capacidade de administrar o sistema 

logístico, a área de produção, controle de estoques, área financeira, área de 

recursos humanos dentre outras. Dessa forma compreende-se que o sistema 

de informações tem um papel fundamental de suporte nas diversas áreas.  

Neste sentido Charmont (2001, p.39) afirma que:  
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O objetivo de um sistema de informação é permitir que cada 
funcionário de uma organização tenha a informação necessária 
para melhorar a qualidade de seu trabalho. Além disso, é 
objetivo do sistema de informação maximizar o uso das 
informações dentro da organização, estimulando o trabalho 
cooperativo em busca de melhorias para a organização como 
um todo. 

 

Dessa forma compreende-se que o sistema de informações tem um 

papel fundamental de suporte nas diversas áreas. Para Chiavenato (1999 p. 

580): 

Um sistema de informações é, por definição, um sistema por 
meio do qual os dados são obtidos, processados e 
transformados em informações de forma esquematizada e 
ordenada, para servirem de subsídios ao processo de tomada 
de decisões. 

 

O ponto de partida para um sistema de informação é o banco de dados1, 

que facilita o acesso aos dados e evita erros de duplicar arquivos. Os sistemas 

de informações de uma organização estão na base para a tomada de decisões. 

Sabendo que são pessoas que manipulam as informações é preciso que este 

sistema atenda às suas necessidades, dessa forma que se possam atingir os 

objetivos propostos. 

Na nova economia, a TI possibilita um nível de integração da cadeia de 

geração de valor nunca antes imaginado. Isto se traduz em maiores benefícios 

para toda a sociedade, ao ter ao seu alcance produtos e serviços mais 

aderentes aos desejados, e mais relevantes no tempo e espaço. Cabe, 

portanto, aos gestores das empresas valorizarem o papel fundamental que a TI 

tem no atual processo de desenvolvimento econômico como um todo, a qual 

tem o potencial de elevar a um patamar superior tanto à capacidade de 

                                                           
1 É um conjunto de dados logicamente organizados, no sentido de que sabemos onde 
encontrar, com rapidez qualquer dado lá armazenado. (MATTOS, 2005). 
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formulação, produção e entrega de produtos e serviços como à maneira de 

fazer e gerir os seus negócios (BARÃO, 2009). 

Os Sistemas de Informação são os sistemas ou práticas utilizadas pelas 

empresas para melhorar o seu desempenho incluindo ter um custo operacional 

adequado, processos logísticos inteligentes e integração com fornecedores e 

clientes através de ferramentas. 

A TI, apresenta-se como uma importante ferramenta de gestão a 

disposição das organizações, através dos modernos softwares e 

desempenhando múltiplas funções nas atividades: de recrutamento e seleção, 

treinamento, desenvolvimento de pessoas, bem como folha de pagamento 

(VICENTINI, 2011). 

Existem três elementos distintos que compõem o sistema: a entrada, o 

banco de dados e o seu manuseio, e a saída. Essa classificação foi definida 

por Ballou (2001), e suas características estão a seguir: 

� Entrada:  é a aquisição de dados, através de clientes, registros da empresa, 

dados publicados e a gerência, para serem alimentados no sistema, que 

vão assistir ao processo de tomada de decisão; 

� Gerenciamento do banco de dados : é a seleção dos dados coletados, a 

conversão em informações, à decisão do que deve ser armazenado e 

recuperado, a escolha dos métodos de análise e dos procedimentos 

básicos de processamento de dados a serem implementados; 

� Saída: esta é a interface com o usuário do sistema, podendo ser transmitida 

através de relatórios, sob a forma de documentos preparados, como faturas 

de transporte de cargas e frete, ou ainda, pode ser o resultado da análise 

de dados de modelos matemáticos e estatísticos. 

Atualmente, as empresas passam por estágios de amadurecimento de 

seus processos, ferramentas e tecnologias, visando aumentar a 
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competitividade no mercado e alcançar a produtividade exigida. Na área de 

recursos humanos, esse cenário não é diferente. E, apesar da adoção das 

tecnologias de RH por cada empresa variar de acordo com o ramo de 

atividade, o número de funcionários e sua distribuição física, é possível traçar 

um padrão para a sequência de adesão de tecnologias no cotidiano do RH. 

Informatizar os processos rotineiros do RH é condição inegociável: sem 

tecnologia, o setor perde tempo e não desenvolve seu papel estratégico e fica 

isolado do business (VICENTINI, 2011). 

Uma das formas de avaliar o desempenho é considerar a inovação 

para a competitividade dos serviços e o desenvolvimento acelerado das 

tecnologias móveis. No entanto, muitas organizações não possuem 

sistematicamente estudos sobre suas implicações organizacionais e 

estratégicas (Tavares et al.,2012). Segundo Silva e Tomaél (2007, p.1) “todas 

as etapas e atores do fluxo de informação precisam ser identificados e 

nomeados com à finalidade de detectar as influencias que exercem sobre o 

processo e antever problemas que possam surgir”. No âmbito administrativo, 

os Sistemas de Informações configuram-se como uma importante ferramenta 

para que sejam cumpridas as funções administrativas em uma organização.  

Para se ter um maior controle dessas funções administrativas da 

organização são utilizados indicadores, que segundo Neely (1998), possuem 

papel fundamental em informar em qual cenário a empresa se encontra, com 

relação as demais; informar a satisfação, desempenho e comprometimento dos 

colaboradores dentro da organização e auxiliar na tomada de decisões de 

melhorias na organização, pois assim norteiam para melhores resultados 

empresariais.  

Para o conceito de medição de desempenho estar bem estruturado é 

necessário que ele esteja bem alinhado com os seus indicadores. Esses 

indicadores são estabelecidos a partir das perspectivas da medição de 
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desempenho e desmembrados pelos setores da organização (CARPINETTI, 

2010).  

Para que a organização alcance seu resultado planejado, é proposto 

por Campos (2013) o método do gerenciamento da rotina, onde o objetivo é 

implantar a cultura de gerenciamento de resultados, conduzindo à análise e à 

elaboração de planos de ação que assegurem resultados. O gerenciamento da 

rotina permite que os próprios colaboradores da organização possam resolver 

os problemas que forem aparecendo, sem depender muito de seu supervisor 

ou gerentes, evitando assim a sobrecarga nesses, dando mais liberdade aos 

colaboradores para aplicarem sempre que possível melhoria no processo. Esse 

tipo de gerenciamento é fundamental para assegurar a melhoria contínua da 

organização. 

Neste sentido, alinhando a tecnologia com a organização, pode-se 

obter melhores resultados, pois a tecnologia sendo aplicada de forma 

estratégica e planejada, prepara o ambiente a ser utilizado, evita que ocorra 

riscos desnecessários e possa se obter melhores resultados para a 

organização (Martins et al., 2012).  

Dessa forma, segundo Pereira e Silva (2010), “um contexto produtivo 

regional mais eficiente e um desempenho territorial favorável culminam em 

novas mudanças tecnológicas, com maiores chances de inovação e 

desenvolvimento”, favorecendo deste modo, a busca por ferramentas gerencias 

que estimulem não somente a alta administração, mas todas as pessoas 

envolvidas em um processo. 

Outro estudo da aplicação da TI nas organizações com foco na área de 

recursos humanos foi realizado por Silva e Ludeña (2013). Os autores dizem 

que com o forte crescimento da globalização e desenvolvimento da tecnologia, 

as empresas, e em especial o setor de RH, precisam de sistemas para 
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melhorar os processos operacionais, eliminando a pesada carga administrativa 

no RH, diminuindo a papelada e ao mesmo tempo transmitindo informações 

necessárias para o alcance dos objetivos da empresa. Em seu estudo partem 

do pressuposto que no atual contexto cada vez mais se faz necessária a 

utilização da TI nas empresas devido a acelerada evolução e variedade de 

inovações tecnológicas disponibilizada, inclusive na área de recursos humanos, 

ressaltando ainda sua importância para uma gestão mais estratégica. Os 

autores realizaram uma pesquisa de campo de natureza exploratória, buscando 

conhecer o uso que as empresas em estudo estão fazendo dos recursos de TI. 

Como resultados obtidos mostraram que muito ainda precisa ser feito para que 

todo o potencial da Tecnologia da Informação seja explorado e ainda indicam a 

compreensão do impacto que os avanços da TI causam na atividade de 

Recursos Humanos (SILVA e LUDEÑA, 2013). 

Os autores ainda mostram que sob os cuidados do gestor de Recursos 

Humanos estão as atividades dos processos realizados no setor de RH, que 

também fazem uso de TI de forma estratégica. São eles: Recrutamento e 

Seleção; Avaliação de Desempenho; Remuneração; Treinamento e 

Desenvolvimento; Manutenção e Monitoramento. Assim, por essas 

implicações, empresas podem sobressair-se às concorrentes, construindo 

vantagens competitivas pela implantação das estratégias que se fazem 

possíveis por tal atuação. 

 

2.7. Tecnologias operacionais de sistema 

 

 Para elaboração do aplicativo foram necessários à utilização de 

diferentes tecnologias tanto para o ambiente web quanto para o mobile. Dessa 

maneira tornou-se necessário fazer o levantamento bibliográfico demonstrando 
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a importância e necessidade das ferramentas e tecnologias utilizadas nesse 

trabalho.  

O Ionic é um framework de desenvolvimento de aplicativos móveis 

híbrido, que pode ter um único código compilado para as principais plataformas 

disponíveis no mercado, como Android, IOS e Windows Phone. Por utilizar 

linguagens já consolidadas no mercado de desenvolvimento, como HTML, CSS 

e Java Script, o Ionic proporciona um aumento de produtividade na 

implementação de aplicativos. Além disso, ele é Open Source, e possui uma 

serie de componentes prontos e uma ferramenta via linha de comando (Ionic 

CLI) para construir, iniciar, executar e emular o aplicativo. É baseado 

no Apache Cordova , logo, os utilitários do Cordova podem ser usados 

para build, deploye testes dos aplicativos. Com as APIs do Cordova, podemos é 

possível acessar recursos nativos, como câmera, acelerômetro, agenda e 

outros, sem escrever qualquer código nativo (SILVA, 2016). 

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos mantida 

inicialmente pela Sun Microsystems, hoje pela Oracle Corporation foi lançada 

em 1995. 

A semelhança da sintaxe do Java com C/C++ não é coincidência pois 

ela foi derivada dessa linguagem. O Java já provém um gerenciamento 

automático de memória e um coletor de lixo, tirando a responsabilidade do 

programador de desalocar memória. O grande diferencial é que o Java é 

multiplataforma, e os códigos implementados são compilados diretamente 

executados na JVM - Java Virtual Machine, uma máquina virtual, e essa é 

implementada nos mais diversos dispositivos, o que torna o Java referência 

quando o assunto é portabilidade. Em outras linguagens de programação, 

como em C, o programa é convertido em código de máquina (Assembly) e 

executa em sistemas operacionais específicos (PROGRAMAÇÃO 

PROGRESSIVA, 2016). 

O framework JSF é uma tecnologia que permite criar aplicações Java 

para web utilizando alguns componentes visuais pré-prontos, como 

calendários, tabelas e formulários que são renderizados e exibidos em formato 
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html pelo navegador. Outra característica na arquitetura do JSF é a separação 

em camadas dos códigos, entre visão, modelo e controle. O JSF tem a 

vantagem de ser uma especificação do Java EE, assim, os servidores de 

aplicações Java, como o Tomcat e WildFly precisam implementa-lo (CAELUM, 

2016). 

O WebService REST, Representational State Transfer ou 

somente REST é baseado no protocolo HTTP, que já possui diversos 

mecanismos embutidos para representar recursos como código de status, 

representação de tipos de conteúdo, cabeçalhos, etc. O principal nesta 

arquitetura são as URLs do sistema e os resources (PALIARI, 2012). 

A API JAX-RS permite trabalhar com o que foi denominado Restful 

WebServices. E segundo a arquitetura REST deve-se expor as informações 

importantes da aplicação como recursos (JUNIOR, 2009) 

 Maven é uma ferramenta de gerenciamento, construção e implantação 

de projetos, e ajuda no processo de gerenciamento de dependências e de 

builds, geração de relatórios e de documentação (CAELUM, 2016). 

O Hibernate é um framework de mapeamento objeto relacional para a 

persistência de objetos Java em banco de dados relacionais facilitando a 

escrita e leitura de informações no banco de dados. Na prática, ele é um 

conjunto de arquivos de configuração, um conjunto de classes e interfaces que 

permite a criação de camadas de serviços, capazes de abstrair as 

funcionalidades do banco de dados e disponibilizando-as para aplicações 

computacionais JAVA (MRACK, 2006). 

O MySQL é o banco de dados relacional de código aberto. Com 

comprovado desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, o MySQL tornou-

se a principal opção de banco de dados para aplicativos baseados na Web, 

usado por propriedades da Web de alto perfil, incluindo Facebook, Twitter, 

YouTube etc. Além disso, é uma opção popular como banco de dados 

integrado, distribuído por milhares de ISVs e OEMs (ORACLE, 2016). 
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2.8. Tendências atuais para aplicativos mobile s 

 

Através do aparelho de celular pode-se obter a informação que se 

deseja: acessar informações do banco, pagar conta, pedir comida, saber o 

melhor caminho para o trânsito, qual ônibus passa em determinado lugar, ouvir 

música, conversar com amigos e familiares e diversos tipos de informações 

que ele nos possibilita realizar (LOUREIRO, 2016). 

Em dias atuais, além dos aplicativos fazerem parte da vida pessoal, 

eles também fazem parte do ambiente corporativo. Segundo dados da 

Fundação Getúlio Vargas (2016) o número de aparelhos telefônicos ultrapassa 

o de computadores, e buscando ainda mais ficar próximo de seus funcionários, 

algumas organizações começaram a investir nesse recurso de tecnologia. De 

acordo com LOUREIRO (2016) Na revista VOCÊ RH, o mercado de aplicativos 

para celulares é um segmento promissor, tanto que, no final de 2015, foi 

fundada a Associação Brasileira de Serviços Online para Off-line (ABO2O). 

Com base na revista, os departamentos de RH das grandes corporações, de 

diversos setores, perceberam a oportunidade de usar os aplicativos como 

aliados na gestão de pessoas. Mas apesar de toda a tecnologia ser usada a 

favor do crescimento das empresas, mesmo assim ainda é preciso ter cuidado, 

pois a ferramenta pode ser excludente, segundo Isis Borges, gerente da 

consultoria de recrutamento Robert Ralf, pois é preciso enxergar a ferramenta 

como um complemento do ambiente corporativo.  
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3. ESTADO DE ARTE 

 

Empresas de sucesso usam sistemas de avaliação para manter seus 

colaboradores motivados, focados, alinhados à execução de suas estratégias 

de negócios, pois ela é uma ferramenta gerencial que permite identificar e 

aprimorar comportamentos. 

Diversas empresas vêm desenvolvendo softwares na área de recursos 

humanos, abrangendo todas as funções realizadas por esse setor incluindo a 

avaliação de desempenho dos seus funcionários e de setores, que é o foco 

desse trabalho. 

Temos a empresa RH Modelo que atua na área de consultoria em 

recursos humanos e apresenta uma ferramenta de gestão de pessoas via web, 

utilizada em tempo real, para análise sistemática do 

desempenho/performance/competências do profissional em função das 

atividades realizadas, dos resultados alcançados e do seu potencial de 

desenvolvimento. Nesse modelo é utilizada a metodologia de múltipla escolha. 

Os fatores de avaliação serão elaborados pela própria empresa - com 

assessoria da RH Modelo - se assim a empresa o quiser, com base em 

indicadores comportamentais e em indicadores de resultados (RH MODELO, 

2015).  

A empresa MENVIE Software também atuante na área de recursos 

humanos possui um software para avaliação de desempenho que mensura 

níveis de desempenho e execução de metas propostas a seus colaboradores 

através de uma ferramenta de fácil uso e totalmente online. O Software de 

Avaliação de Desempenho da MENVIE promove grandes inovações para área 

de recursos humanos e para qualquer gestor interessado em qualidade e 

produtividade de sua equipe. A empresa realiza ainda toda migração dos dados 

com ranking de colaboradores e competências, metas, Plano de 

desenvolvimento individual, relatórios customizados, gráficos e confiabilidade 

de dados (MENVIE, 2015). 
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A RH Plus, fornece um sistema para avaliação de desempenho, 

baseada em 4 pilares, entre eles, melhoria do desempenho funcional, 

qualidade dos serviços entregues, sustentabilidade da posição ocupada e 

eficiência aplicada ao trabalho executado. O foco principal é que as empresas 

com os resultados em mãos possam ajustar pessoas, processos e estruturas 

às novas demandas internas e ainda focar o aumento da produtividade, 

melhoria da qualidade e fidelização do cliente. A metodologia de Avaliação de 

Desempenho proposta é suportada pelo software e-Competence e permite 

agilidade na aplicação e possibilita mensurar os colaboradores de acordo com 

a natureza das posições ocupadas: Gerencial, Técnico Administrativo, 

Comercial e Operacional (RH PLUS, 2015). 

Com a finalidade de identificar aplicativos mobile já existentes no 

mercado, realizou-se uma pesquisa na loja de aplicativos Play Store, e para tal, 

utilizou-se determinadas palavras-chave: PDCA, Gestão de Pessoas, Métricas 

e Indicadores. Foram encontrados os aplicativos apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1:  Aplicativos similares ao desenvolvido no presente estudo. 

NOME DO 
APLICATIVO 

DESENVOLVIDO 
POR 

FUNCIONALIDADE  OBJETIVO OBSERVAÇÃO 

Qualytool5s 
-"Total 
Quality in 
your Pocket"  

Alunos do Curso 
de Tecnologia em 
Gestão da 
Qualidade da 
UFPR 

O aplicativo possui 
ferramentas de 
Qualidade que 
visam uma 
aplicação em 
qualquer setor. 

Ferramenta para a 
solução em 
Gestão da 
Qualidade 
utilizando o PDCA, 
Brainstorming, 
GUT, 5W2H e 
diversos tipos de 
ferramentas  

O aplicativo foi 
desenvolvido no 
ano de 2014, 
entretanto não foi 
encontrado em 
alguma plataforma 
a ser baixado, e 
seu site de 
informação parece 
estar 
desatualizado com 
as informações. 

PDCA Link 
memo 

Kpnote Aplicativo possui o 
ciclo PDCA a qual o 
usuário implementa 
as ações do ciclo 

Auxiliar nas etapas 
de aplicação do 
ciclo PDCA. 

Aplicativo 
atualizado em 
março de 2016, 
bem simples, cujo 
principal objetivo é 
separar as etapas 
da aplicação do 
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ciclo PDCA. 

LeanDesk 
Lean 
Management 
tool 

OPX 
SOFTWARE 

Possui algumas 
ferramentas 
relacionadas a 
aplicação do Lean, 
como o ciclo PDCA. 
Com ela é possível 
definir seu projeto, 
indicadores e as 
pessoas que irão 
participar e a partir 
de então descrever 
um estado de futuro 
que deseja 
alcançar. 

Medir a eficácia de 
tomadas de 
decisões através 
de indicadores 
desenvolvidos 
pelo usuário. 

Para ter acesso 
ao aplicativo é 
necessário 
realizar um 
cadastro, a qual 
não foi possível 
realizar devido 
algum erro no 
servidor, mas pela 
descrição e 
avaliação dos 
usuários é 
possível ver que o 
aplicativo é 
bastante útil. 

 

Encontraram-se apenas 4 aplicativos similares ao desenvolvido nessa 

dissertação, em pesquisas de busca feitas no App Store. Observou-se certa 

dificuldade em encontrar aplicativos similares ao desenvolvido, pois aplicativos 

assim, na maioria das vezes são desenvolvidos de forma específica para o 

modelo a ser trabalhado em cada empresa. 

Em contraproposta o aplicativo mobile desenvolvido nessa pesquisa é 

totalmente novo no mercado e inovador. O mesmo concentra uma série de 

informações e processos relevantes para o desenvolvimento das pessoas, 

atingimento de resultados e autogerenciamento para funcionários que 

trabalham em departamentos de recursos humanos nas empresas. 

A organização que fizer a compra do aplicativo mobile Gestão de 

desempenho individual e coletivo para funcionários que trabalham na área de 

RH, farão investimento no capital intelectual e alinhamento da área frente as 

estratégias organizacionais. 

No primeiro momento, o gestor de RH, poderá descrever no aplicativo a 

descrição de função de todos os funcionários da área, inclusive a sua própria 

descrição. Após preenchimento e descrição de todas as funções da área de 

RH, ele poderá validar a régua de competência do funcionário, ou seja, ele irá 
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verificar se para cada requisito do cargo e tarefa a ser executada o funcionário 

possui conhecimento e realiza, não possui e não realiza ou se possui o 

conhecimento, mas realiza parcialmente o requisito e/ou tarefa do cargo. Com 

a constituição da régua de competência, ele saberá se o funcionário está apto 

para o exercício do cargo, não apto ou em desenvolvimento. Conforme o 

resultado ele também poderá optar por registrar um PDI-Plano de 

Desenvolvimento Individual para o colaborador se desenvolver com base em 

sua função e resultado da régua de competência. 

O aplicativo mobile apresentado oportunizará ao funcionário, conhecer 

todo o fluxograma de sua função e de sua área de trabalho, com essa 

facilidade ele terá mais conhecimento sobre a sua rotina, da área que trabalha, 

e minimizará os possíveis erros de processo que antes não era de sua 

percepção. Pelo fluxograma essas informações serão apresentadas de 

maneira ilustrada, para facilitar ainda mais a compreensão do funcionário. 

Como o objetivo do aplicativo mobile é fazer a gestão de desempenho 

individual e coletivo dos funcionários da área de RH, teremos também o campo 

para a mensuração dos indicadores de cada função e da área como um todo. 

Nesse campo, constará o indicador a ser entregue pelo funcionário em sua 

função e para a área, a fórmula de obtenção do mesmo para termos 

padronização do procedimento, a denominação explicativa do indicador, os 

dados para serem registradas, a periodicidade do indicador, o responsável e o 

objetivo do referido indicador. 

Caso alguma não conformidade na entrega dos indicadores seja 

identificada, pode ser aplicado o PDCA, para estudo das variáveis e revisão do 

plano de trabalho. O aplicativo mobile tem mais essa vantagem estratégica, 

pois o funcionário e/ou gestor poderá em tempo real estudar as características 

do problema, suas causas, conclusões, definir nova limitação para o problema 

identificado, apresentar os ganhos reais obtidos com essa análise, adotar 

padrão de ação para obter o novo resultado e assim fazer um novo PDCA para 

validar o processo de Gestão por desempenho. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

4.1. Caracterização da pesquisa 

 

Um trabalho científico necessita de uma adequada estruturação 

metodológica, além de uma consistente fundamentação teórico-empírica. A 

utilização dos procedimentos metodológicos permite identificar e apreender os 

aspectos essenciais do trabalho, existentes na teoria e na realidade prática, 

que estejam relacionados com o objeto da pesquisa. Dessa maneira 

necessitamos utilizar métodos que possam corresponder às expectativas 

teóricas adotadas, as quais estejam plenamente adequadas à abordagem do 

fenômeno investigado. 

De acordo com Gil (2002), as pesquisas podem ser classificadas 

quanto sua natureza, quanto à forma de abordagem, quanto aos objetivos, 

quantos aos procedimentos técnicos. 

Quanto à natureza uma pesquisa pode ser classificada como básica ou 

aplicada (Gil, 2002). Esse trabalho é uma pesquisa aplicada, pois objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas 

específicos. Nesse caso o desenvolvimento de um aplicativo para auxiliar o 

setor de recursos humanos na gestão de desempenho de funcionários por 

setor, com intuito de verificar sua produtividade e trazer melhorias para 

empresa (GIL, 2002). 

Quanto à forma de abordagem do problema, essa pesquisa possui 

características qualitativas porque busca bases literárias para desenvolver um 

aplicativo de avaliação de gestão de desempenho, relacionando aspectos não 

somente mensuráveis, mas também definidos descritivamente (FACHIN, 2001).  
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Ainda possui características qualitativas citadas por Silva e Menezes 

(2000), como a interpretação de fenômenos e a atribuição de significados, e 

também a ação do pesquisador como instrumento chave para a análise dos 

resultados. Possui também características quantitativas pois assim que o 

software for utilizado, os dados obtidos serão traduzidos em opiniões e 

informações para classificá-los e analisá-los. Será feito ainda o uso de recursos 

e de técnicas estatísticas (percentagem, média, etc.), de modo que a análise 

possa ser a mais precisa possível e fornecer dados de acordo com a realidade 

em estudo (GIL, 2002) 

Quanto aos objetivos, essa pesquisa possui caráter explicativo. A 

mesma de acordo com Gil (2002), visa identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos (indicadores que influenciam no 

desempenho individual e coletivo dos funcionários, de diferentes setores, 

principalmente no que diz respeito a produtividade), tendo como objetivo maior 

obter maior conhecimento sobre o tema, aprofundar as questões a serem 

estudadas e assim desenvolver o aplicativo de avaliação de gestão de 

desempenho. Possui também caráter de exploratória, pois visa proporcionar 

maior familiaridade com o problema a fim de torná-lo explícito ou a construir 

hipóteses; tendo, portanto, como objetivo principal o aprimoramento de idéias 

ou a descoberta de intuições. Envolve levantamento bibliográfico e análise de 

exemplos que estimulem a compreensão 

Quanto aos procedimentos técnicos (GIL, 2002) essa pesquisa possui 

caráter de: 

� Pesquisa Bibliográfica:  é elaborada a partir de toda bibliografia 

já tornada pública, em relação ao tema de estudo, com consulta de jornais, 

revistas, bases de dados da CAPES, universidades e centros de pesquisas. 
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� Estudo de caso: Já que aborda e propõe uma metodologia para 

diferentes empresas visando auxiliar o setor de recursos humanos para avaliar 

o desempenho dos funcionários. Essas pesquisas devem ser bem delimitadas, 

com contornos claros e definidas. Visa à descoberta, enfatiza a interpretação 

em contexto, retrata a realidade de forma completa e profunda, usa uma 

variedade de fontes de informação, representa os diferentes ou conflitantes 

pontos de vista presentes numa situação social e deve apresentar linguagem e 

forma acessível. 

 

4.2. Coleta de dados 

 

� A primeira etapa deste projeto foi identificar as restrições operacionais da 

organização, para alinhamento dos requisitos do projeto e seu objetivo; 

� Os requisitos operacionais do sistema, foram identificados a partir de 

reuniões realizadas entre a equipe do setor de RH. A partir dessas reuniões 

foram levantados os requisitos que o aplicativo deveria ter:  

o Indicadores da empresa; 

o Descrição de função de cada setor; 

o Mapeamento dos processos; 

o Responsável de cada setor; 

o Aplicação do PDCA.   

� A prototipagem do sistema foi realizada com o auxílio do aplicativo POP 2.0 

– Prototyping on Paper, onde foi feito todo o esboço (mockup) das 

funcionalidades do sistema mobile. As funcionalidades têm como base o 

ciclo PDCA (Ata de reunião, Identificação do problema, Análise do 

Fenômeno, Análise do Processo – A, Análise do Processo – B, Plano de 

ação, Conclusão e Registro, Questões de Brainstorming) e foram 

estabelecidas em reuniões de alinhamento da empresa em estudo, e 

definidas de acordo com os mapas de processo de todos os setores 

(Administrativo, Financeiro, Negócios, Operações e Técnico).  
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� Após a prototipagem do sistema, deu-se início ao desenvolvimento do 

sistema com o auxílio dos softwares. A Figura 6, apresenta um esquema da 

metodologia adotada neste estudo. 

 

 

 

Figura 6: Delineamento do estudo 

Fonte: Autor (2016) 
 

 

4.3. Contextualização 

 

O referido trabalho iniciou-se da demanda existente na empresa por 

um processo que realizasse a gestão por desempenho de seus funcionários, e 

que alinhasse os comportamentos dos mesmos para obtenção de resultados. 

Iniciou-se dentro da organização o trabalho de descrição de cargos e 

funções, e simultaneamente a atividade de mapeamento de processos. Após 

finalizadas as atividades referidas, deu-se a elaboração dos indicadores da 

área. Foi quando ao considerar a maneira pela qual essa gestão de 
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desempenho seria acompanhada e registrada, identificou-se a necessidade e 

importância de utilizar algum software para o armazenamento das informações. 

Porém com o objetivo da empresa é permitir o engajamento do seu 

time, foi proposto pela Gerência da organização, que essa atividade fosse feita 

através de um aplicativo de celular, que também possibilitasse a visualização 

das informações pelo celular e computador. 

Iniciou-se a construção do aplicativo com o intuito de alcançar essa 

premissa, em uma empresa que atua no ramo de agronegócios, com o intuito 

que seus processos e indicadores estejam de fácil acesso para qualquer 

colaborador da empresa e possam facilmente ser manipulados, sendo assim, a 

implantação de um aplicativo móvel permitirá esta integração, onde todos os 

envolvidos terão o conhecimento de seus resultados e poderão conduzir ações 

para melhorias de seus processos, bem como do setor e da empresa. 

 

4.4. Materiais e métodos 

 

A aplicação desenvolvida é constituída por dois ambientes com 

finalidades distintas e dependentes entre si. O primeiro é o web, que pode ser 

acessado a partir de navegadores com acesso à internet e tem uma página 

específica para gerenciar os colaboradores, além disso, ele possui um banco 

de dados para armazenar todas as informações produzidas pela aplicação dos 

dispositivos móveis e um web service, que disponibiliza serviço com a 

finalidade de integrar os dados da aplicação mobile com o banco de dados no 

servidor.  

O segundo ambiente é o mobile. Para ele foi implementada um aplicativo 

que faz todo o gerenciamento do PDCA. A arquitetura macro da aplicação é 

apresentada na Figura 7. 
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Figura 7: Esquema da metodologia do estudo 

Fonte: Autor (2016) 
 

Para a elaboração do aplicativo mobile foram utilizadas as seguintes 

tecnologias: 

• Framework para desenvolvimento multiplataforma Ionic2 (utiliza HTML, 

CSS, Javascript e typescrit); 

• Angular 2; 

• Editor de texto Atom; 

Para a implementação da aplicação do servidor foram utilizadas as seguintes 

tecnologias e ferramentas:Linguagem Java; 

• Framework JSF; 

• Primefaces; 

• WebService REST;  

• API JAX-RS; 

• Gerenciador de dependências Maven; 

• IDE Eclipse; 

• Framework de mapeamento objeto relacional Hibernate; 

• Banco de dados MySql; 

• Framework de autenticação e autorização SpringSecurity. 
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5. RESULTADOS  

O pesquisador para entender o contexto do RH na organização 

realizou entrevistas individuais com os funcionários da área, gestor de RH e 

com o CEO da organização, com o objetivo de quantificar em dados os pontos 

a serem melhorados e desenvolvidos, os resultados obtidos são demonstrados 

na figura 8. 

 

Figura 8: Gráfico de levantamentos iniciais  

Fonte: Autor (2016) 

 

De acordo com os resultados obtidos verificou-se que não existia 

integração entre as informações relacionadas ao desempenho da função dos 

profissionais da área de RH da empresa apresentada, versus as entregas 

esperadas pela Diretoria.  

As pessoas que compõe o setor de RH, não estão engajadas em sua 

entrega, por não terem acesso à sua descrição de função, que de acordo com 

Schon (2016) é a ferramenta que faz a organização dos cargos de forma 

individual dividindo-os em cargos, departamentos e organizações. Faz-se o 

detalhamento das tarefas, da forma como a mesma é realizada, materiais 
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utilizados para sua realização, e identificam-se as relações de liderança e 

subordinação de um colaborador. Para que possamos desenhar um cargo é 

preciso saber qual a qualificação e os requisitos necessários para exercer a 

função. 

A entrevista identificou que existem tarefas que são realizadas as quais 

os funcionários têm parcial conhecimento para a sua realização, assim como 

em outras nenhum conhecimento técnico para a execução, permitindo que as 

entregas sejam feitas com muita subjetividade e sem nenhum processo de 

gestão de desempenho. 

O olhar sistêmico frente os processos da área não existe, pois a visão de 

cada membro do time é limitada, focando-se apenas no que se executa, 

ficando distante também dos processos macros da empresa. 

Pela ausência de um PDI - Plano de Desenvolvimento Individual e da 

gestão contínua do trabalho, o olhar sobre os indicadores que cada um deve 

entregar no exercício de sua atividade, também não ocorre. Impossibilitando 

qualquer conexão com os indicadores determinado no planejamento 

estratégico da empresa. 

Mesmo estando dentro desse cenário confuso em relação aos seus 

papéis, os funcionários estão dispostos a se desenvolverem e enxergam a 

possibilidade de terem seu conhecimento, alinhado a expectativa da empresa, 

além de poderem adquirir novas informações que venham agregar para a sua 

carreira e entrega de resultados, através da existência do aplicativo mobile de 

gestão de desempenho. 

O aplicativo mobile apresentado poderá ser utilizado por todos os 

funcionários do setor de recursos humanos, assim como o gestor da área de 

RH e o CEO da organização. 

Nessa etapa serão demonstradas as telas obtidas do aplicativo que será 

utilizada na empresa 
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Figura 9: Tela de abertura 

Autor (2016) 

 

Figura 10: Tela inicial do setor de RH 

Autor (2016) 

     

Na figura 9, temos a logo da empresa que foi feito o estudo de caso e 

implantado o aplicativo mobile. Essa logo pode ser mudada e colocado de 

outras empresas conforme contratação do serviço. Para essa primeira tela, 

consta as Informações do acesso. O usuário deverá colocar o seu e-mail e sua 

Senha. Inserindo essas informações deverá logar. Caso não tenha acesso ou 

apresente algum erro de login o usuário deverá contatar o responsável do 

setor. 

Na figura 10, temos a tela principal, onde consta o Departamento que a 

área de Recursos Humanos está inserida. Assim como o ícone do aplicativo 

escrito RECURSOS HUMANOS para que o mesmo possa ser acessado. 
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Figura 11: Tela de cargos 

Autor (2016) 
 

 
Figura 12: Tela de funcionalidades 

Autor (2016) 

 
Na figura 11, temos a tela que apresenta as funções que compõe a área 

de Recursos Humanos, no caso da empresa que foi feito o estudo de caso 

temos as funções de Gerente de RH, Coordenador de RH, Analista de RH, 

Assistente de RH e Auxiliar de RH. 

Na figura 12, temos as outras funcionalidades do aplicativo, ou seja a 

partir do momento que selecionamos uma função, podemos fazer a descrição 

de função, a régua de competência do funcionário, definir e fazer a gestão dos 

indicadores da área, construir e depois consultar o fluxograma da função e da 

área de trabalho e fazer o PDCA caso se identifique alguma ruptura na entrega 

dos resultados. 
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Figura 13: Descrição das funções   

Autor (2016)         

 
Figura 14: Tela de seleção do funcionário 

Autor (2016) 

 

Na figura 13, temos o campo da descrição de função, a onde o 

funcionário e/ou gestor da área pode construir e/ou alterar a descrição 

resumida do colaborador, assim como a descrição detalhada. 

Na figura 14, temos a opção de escolher o funcionário para fazer a 

construção da régua de competência. 
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Figura 15: Tela da régua de competências 

Autor (2016) 

 

Figura 16: Tela de aptidão 

Autor (2016) 
 

       Na figura 15, temos a opção de construir a régua de competência, após 

definido o cargo e/ou funcionário. Na descrição da régua de competência é 

analisado os requisitos do cargo e descrição detalhada. Para o funcionário que 

possui determinado conhecimento da sua função e realiza a tarefa relacionada 

a esse saber, para cada item avaliado ele terá a cor azul como validação da 

sua competência. Caso o funcionário não possuir o conhecimento e também 

não realizar determinado requisito e/ou tarefa, para cada item avaliado ele terá 

a cor vermelha informando da não aptidão. E se ele tiver o conhecimento, mas 

realizar parcialmente o requisito e/ou tarefa, para cada item avaliado ele terá a 

cor amarela informando que está apto a realizar as atividades parcialmente. 
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Na figura 16, temos a condição de saber se o funcionário de fato está 

apto, não apto ou em desenvolvimento para a função que ocupa. 

 

Figura 17: Tela de legendas da régua 

Autor (2016) 

 

Figura 18: Tela de indicadores 

Autor (2016) 
    

 Na figura 17, temos a opção de ver as legendas disponíveis na régua de 

competências. Assim como as legendas disponíveis na avaliação de aptidão. 

Na figura 18, temos a opção de conhecer o campo a onde consta os 

indicadores que farão a gestão de desempenho. No modelo da figura temos a 

apresentação do indicador a ser obtido: Investimento em treinamento 5% do 

faturamento bruto. Fórmula para a obtenção desse indicador já é apresentada 

no aplicativo mobile, assim como a denominação, dados e periodicidade do 

indicador. 
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Figura 19: Tela de indicadores 

Autor (2016) 

 

Figura 20: Tela inicial do PDCA 

Autor (2016) 
 

      Na figura 19, temos a apresentação de um outro indicador a ser obtido 

pela área de RH, no quesito eficácia de treinamentos a meta é de 90% de 

aplicabilidade do treinamento. Fórmula para a obtenção desse indicador já é 

apresentada no aplicativo mobile, assim como a denominação, dados e 

periodicidade do indicador. 

Na figura 20, temos a apresentação do campo do PDCA. Aqui será 

utilizado quando o funcionário e/ou gestor identificarem uma ruptura ou gap 

para a entrega do resultado (indicador). Nessa figura podemos apresentar a 

caracterização do problema, conclusões das observações e limitação dos 

problemas. 
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Figura 21: Tela de analise de causas 

Autor (2016) 

 
Figura 22: Tela de analise de ganhos 

Autor (2016) 
 

 

Na figura 21, temos o campo para ser preenchido sobre  a análise das 

causas, tendo a oportunidade de ser construído o diagrama de causa e efeito e 

aplicação da técnica dos 5 porquês para se diagnosticar as causas mais 

prováveis para a não obtenção do resultado. Frente essa avaliação ainda 

existe a opção de se posicionar no que se aplica ou não se aplica na gestão de 

desempenho e fazer a viabilidade técnica do resultado final. 

Na figura 22, o funcionário e/ou gestor consegue ver os ganhos obtidos 

com a análise do PDCA, e podem padronizar e concluir a ação iniciada. 
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Figura 23: Tela de registro do PDCA       

Autor (2016)       
 

Na figura 23, temos os registros de quando o aplicativo mobile foi 

acessado e a possibilidade de ser feito um novo PDCA de acordo com a gestão 

de desempenho estabelecida. 

Após a elaboração do aplicativo, verificou-se a necessidade de 

treinamento dos funcionários do setor, onde se reuniram todos para poder ser 

repassado as devidas instruções, conforme figura 24. 
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Figura 24: Treinamento dos funcionários 

Fonte: Autor (2016) 

 

Após o treinamento foi aplicado a mesma entrevista inicial e obtiveram-

se os resultados demonstrados na figura 25, no qual foi verificado uma melhora 

significativa dos pontos abordados. De acordo com os resultados obtidos nessa 

nova pesquisa, ficou evidente que no decorrer dos 3 primeiros meses posterior 

a implantação do aplicativo mobile, os funcionários da área tiveram a 

informação sobre sua descrição de função, souberam todos os requisitos e 

tarefas que eles deverão ter e desempenhar em sua atividade laboral. Para 

quem não tinha conhecimento em alguma tarefa da função, foi feito a régua de 

competência e através dessa ferramenta, houve a possibilidade de ser feito o 

PDI-Plano de desenvolvimento do funcionário. Para quem tem o conhecimento 

para exercer a função ficou evidente que o conhecimento é explícito pois 

entrou na categoria de sabe/realiza (de acordo com a régua de competência) e 

para quem tem o conhecimento da tarefa e sabe mas realiza parcialmente, 
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pode ser visto a possibilidade de delegar mais responsabilidade para aumentar 

o aprendizado. 

Junto a esse contexto, todos os colaboradores tiveram acesso aos 

processos de trabalho de sua função e da área como um todo, sabendo o que 

a sua entrega interfere no conjunto de atividades do setor. Através do aplicativo 

mobile, os indicadores da área foram revistos para suportarem a estratégia da 

empresa, e todos os funcionários do setor sabem o que devem entregar para a 

organização. O desafio agora é o atingimento dessas metas que pelo tempo de 

aplicação da ferramenta ser relativamente nova (3 meses) os funcionários 

ainda estão se adaptando para as entregas. E para que essas entregas 

aconteçam, está sendo feito a utilização do PDCA, outra possibilidade do 

aplicativo mobile, justamente para estudarem os gaps frente o atingimento da 

meta. 

O gestor da área de RH está com visão holística das atividades do setor, 

onde melhorou a sua gestão e passou a realizar feedbacks contínuos com o 

time utilizando o aplicativo mobile. A diretoria está com acesso aos resultados 

que estão sendo entregues, assim como se identificou ganho em outras áreas, 

através de ações do setor de RH ou seja, atividades que o resultado é da 

gestão de RH, mas que o benefício é para outros setores. 

Estuda-se para o ano de 2017, ser feito a mesma ação para todos os 

departamentos da organização. 
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Figura 25: Questionário aplicado após a utilização do aplicativo 

Fonte: Autor (2016) 
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6.  CONCLUSÕES 

 

 Esse trabalho apresenta uma contribuição para melhoria do processo de 

gestão de desempenho de funcionários do setor de RH, pois com o 

desenvolvimento do aplicativo torna-se possível abordar aspectos 

comportamentais, de competência, de processos de trabalhos e de resultados 

a serem entregues na função de acordo com o planejamento estratégico da 

empresa. 

 O trabalho levantou aspectos que se referem a gestão estratégica de 

pessoas, avaliação de desempenho, o ciclo de planejamento PDCA para 

melhoria continua na gestão empresarial e como esses conceitos aliados a 

tecnologia de informação podem auxiliar os processos empresariais que nesse 

caso foi focado na área de recursos humanos.  

 Após o levantamento desses aspectos, foram verificados os requisitos 

operacionais necessários e prototipagem para atendimento dos objetivos 

propostos e então o aplicativo mobile foi desenvolvido como foco principal de 

auxiliar o gestor de RH na gestão de desempenho de funcionários.  

 

6.1 Aspectos Gerais do Trabalho 

 

Empresas de sucesso usam a Gestão de Desempenho para manter 

seus colaboradores motivados, focados, alinhados à execução de suas 

estratégias de negócios, pois ela é uma ferramenta gerencial que permite 

identificar e aprimorar comportamentos. Diversas empresas vêm 

desenvolvendo recursos na área de tecnologia de informação com intuito de 

controlar, verificar e aperfeiçoar seus processos, com a principal intenção de 

obter vantagem competitiva. Para o setor de RH o aplicativo mobile 

desenvolvido é benéfico pois proporciona posicionamento frente as estratégias 

da empresa através da sistematização de suas informações, obtenção de 
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indicadores, clareza da informação assim como aumenta o engajamento das 

pessoas frente as entregas 

 

6.2. Contribuições  

 

O objetivo geral desse trabalho foi de desenvolver uma ferramenta de 

Gestão para auxiliar a empresa em seu crescimento e competitividade no 

mercado de trabalho auxiliando seus colaboradores para um maior 

conhecimento da empresa e tomadas de decisões. Os resultados pretendidos 

foram alcançados por meio do desenvolvimento do aplicativo mobile de 

Gestão. 

A partir do levantamento dos requisitos e alinhamento com responsáveis 

da empresa, pode-se levantar as principais restrições do projeto e requisitos 

operacionais necessários para o desenvolvimento aplicativo. Através desses 

requisitos foi capaz de desenvolver um aplicativo que auxilia na tomada de 

decisões da organização através de suas métricas e indicadores, que facilite o 

entendimento dos processos de cada setor para os colaboradores que 

desconhecem determinado processo, descrição de cargo de cada função, 

auxiliando no crescimento e análise do gestor para a promoção e capacitação 

de cargos. 

O aplicativo adaptado de forma adequada para cada organização auxilia 

essas em seu crescimento, tomada de decisões e diferencial no mercado de 

trabalho, porém ainda há muitos paradigmas a serem quebrados com relação 

ao uso da tecnologia, softwares e aplicativos aplicados nas empresas, visto 

que nem todas possuem a mesma visão que é de promover e facilitar a 

adaptação de seus funcionários em seu meio. 

 

6.3. Pesquisas Futuras 
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Existe um grande caminho a ser percorrido pelas empresas que ainda 

não estão adequadas com a tecnologia, visto que essa só tem a acrescentar 

para desenvolvimento. Espera-se que futuramente muitas empresas possam 

se adaptar as mudanças do mercado de trabalho através da tecnologia, 

trazendo assim benefícios que só tendem a agregar em seu crescimento. 

Uma possibilidade futura é de estender o aplicativo para todas as áreas 

da organização assim como realizar diagnósticos juntos as empresas com 

intuito de verificar qual foi a influência exercida nos indicadores da empresa. 
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