Aplicação das Melhores Práticas de Gestão
de Performance
Percepção sobre os Obstáculos ao Desempenho 2015
Uma visão Latino-americana

Este estudo foi realizado durante os
meses de dezembro de 2014 e
fevereiro de 2015 pela equipe da
MicroPower.

Nesta 6ª edição da pesquisa ampliamos a abrangência para os países
membros da FIDAGH.

1ª Edição - Junho 2010

5ª Ed. Jul. 2013

2ª Edição - Junho 2011
3ª Ed. -Maio 2012

4ª Ed. Set. 2012

Esta edição com 612 participantes, proporcionou uma base de mais de
1.450 participantes em todas edições, incluindo os dados que
fornecidos ao i4cp.

Parte 1 - Melhores Práticas de Gestão de
Desempenho

Melhores
Práticas

As Melhores Práticas foram estudos do i4cp
(Institute for Corporate Productivity), e concluiu
que são diretamente relacionadas à percepção
dos gestores de negócios sobre a boa atuação
da área de Gestão de Pessoas.

Obstáculos

Parte 2 - Obstáculos ao Desempenho
Seu objetivo é identificar os fatores que podem
se opor ao desempenho e conhecer as possíveis
intervenções para superá-los.

Intervenções

Alta
Performance

Neste estudo,
organizações

de Alta
Performance,
são aquelas
que, de forma
sustentável,

apresentam
melhorias ano
a ano nesses
quatro critérios.

Esta informação nos

permite

realizar

comparativos entre
as diferentes visões,
especialmente com
relação
Obstáculos
Desempenho.

aos
ao

Parte 1
Melhores Práticas de
Gestão de Performance

Aplicação destas práticas está relacionada à percepção, quanto à
efetividade das ações de RH, e que as organizações de Alta Performance
as aplicam em maior número que as demais organizações.

Existe a correlação estatística entre desempenho das organizações e
a aplicação das práticas, embora não tenha sido possível estabelecer
uma relação de causa-efeito.

As 9 Melhores Práticas identificadas nas organizações de
alta performance são:
1. O processo de Avaliação de Performance inclui revisão
contínua de objetivos e feedback dos gestores.
2. O Processo de Avaliação de Performance gera Planos de

Desenvolvimento para o período de trabalho seguinte.
3. Os Líderes recebem treinamento para a condução de
uma entrevista de Avaliação de Performance.
4. Os funcionários esperam

receber feedback de sua

Performance mais do que uma vez por ano.

05. A avaliação inclui outras informações além do
julgamento

dos

Líderes,

tais

como

evidências

de

Performance.
06. Feedback 360° é utilizado para apoiar o processo de

Avaliação de Performance.
07. O processo de Avaliação de Performance é consistente
em toda a Organização.
08. Existem critérios definidos para medir a qualidade do
processo de Avaliação de Performance.

09. Há um processo para tratar as pessoas com
Performance Insatisfatória.

Melhores Práticas de Gestão de Performance
Constatações de nossa pesquisa

Prática utilizada por 62% das
organizações participantes.
Nunca utilizada por 11% delas.

Prática utilizada por 62% das
organizações participantes.

Nunca
delas.

utilizada

por

11%

Prática utilizada por 66% das
organizações participantes.
Nunca utilizada por 8% delas.

Prática utilizada por 63% das
organizações participantes.
Nunca utilizada por 10% delas.

Prática utilizada por 66% das
organizações participantes.
Nunca
delas.

utilizada

por

12%

Prática utilizada por 30% das
organizações participantes.
Nunca utilizada por 43% delas.

Prática utilizada por 67% das
organizações participantes.
Nunca utilizada por 10% delas.

Prática utilizada por 55% das
organizações participantes.
Nunca utilizada por 19% delas.

Prática utilizada por 49% das
organizações participantes.
Nunca utilizada por 20% delas.

O impacto da Performance
As Melhores Práticas são utilizadas, em média, por 58% das
organizações.

Nas organizações de Alta Performance, este número sobe
para 66% e fica em 52% nas consideradas de Baixa
Performance.
Também na América Latina, as organizações de Alta
Performance aplicam as Melhores Práticas com maior
frequência

Embora não se
comprove uma

correlação direta,
fica evidente a
maior aplicação
das Melhores
Práticas pelas

empresas com
melhores
resultados.

Ao compararmos a
aplicação

de

práticas entre os
países,

notamos

poucas diferenças,
veja no gráfico.

Parte 2
Obstáculos ao
Desempenho

Origem do Estudo:
Identificar na organização os fatores que podem se opor
ao desempenho:

•Falta de Conhecimento ou Orientações?
•Falta de Pessoas, Materiais ou Ferramentas?
•Excesso de Trabalho ou Priorização inadequada?
•Falta de entendimento das Tarefas?

Objetivos do Estudo
Conhecer as possíveis intervenções para superar obstáculos:

•Apoio da Liderança?

•Mentoring e Coaching?
•Suporte ao Desempenho?
•Treinamento e desenvolvimento?
•Processos e Funções melhor definidos?

Origem do Estudo:
Publicação de Ferdinand F. Fournies

“Por que os empregados não fazem
o que deveriam fazer?” (1999)

Nesta

pesquisa

foram

apresentados

15

obstáculos

ao

desempenho e as intervenções para superá-los.
Os participantes apontaram a existência dos obstáculos e a

frequência com que as intervenções sugeridas são utilizadas em
suas organizações.

Os 15 obstáculos
ocorrem em pelo
menos 10% das

organizações e 6
em pelo menos
43%.

60%
As pessoas estão ocupadas demais fazendo outras coisas
(Existem atividades e/ou objetivos conflitantes. As pessoas estão ou têm a

percepção de que estão trabalhando em demasia.
Existem
dificuldades
em
priorizar
as
atividades.
As pessoas estão trabalhando em coisas nas quais se sentem mais
confortáveis/fáceis de fazer.)
Intervenções mais utilizadas: - Orientação quanto à priorização (54%) e Apoio da Liderança
(50%)
Intervenções menos utilizadas: - Orientação para Administração do Tempo (34%) e
Revisão da função e competências (35%)

*60% das organizações pesquisadas afirmou trabalhar com a
Liderança na priorização de atividades e no acompanhamento
das atividades.

46%
As pessoas não acreditam no novo processo/tarefa
(As pessoas acham que o novo processo/atividade/tarefa está mal desenhado e
não funcionará ou estão acomodadas com o processo/atividade/tarefa anterior e
"acreditam que estes sejam realmente melhores" . Justificam que "isto" já foi
feito antes e não funcionou.)
Intervenções mais utilizadas: - Mudança da Gestão / Liderança (52%) e Gestão de
Mudanças e Comunicação (42%).
Intervenções menos utilizadas: Mentoring & Coaching (20%) e Recompensas e Incentivos
(25%)

*50% busca alternativas, seja mudando a forma de gestão ou
aplicando técnicas de gestão. Interessante notar que são poucas
(20%) ainda que recorrem ao apoio direto aos profissionais por
meio de Mentoring ou Coaching.

44%
Não há consequências por fazer o trabalho errado.
Ou por nem mesmo o fazerem. ( Não há diferenciação entre aqueles
que desempenham e os que não. Não desempenhar não acarreta
nenhum risco ou penalização.)
Intervenção mais utilizada: - Apoio da Liderança (44%)
Intervenção menos utilizada: Recompensas e Incentivos (33%)

*Apenas um terço recorre à recompensas e incentivos
para diferenciar o desempenho, e a maior parte (44%)
atua no apoio e orientação.

44%
Não existem os recursos humanos para desempenhar
(As pessoas alocadas não são suficientes para fazer o trabalho necessário. As
pessoas apropriadas para fazer o trabalho não estão disponíveis. As pessoas que
farão o trabalho não estão organizadas apropriadamente.)
Intervenções mais utilizadas: - Recrutamento (55%) e Formação de Equipes
(54%)
Intervenções menos utilizadas: - Desenho Organizacional (46%) e Alocação de
Recursos (52%)

* Importante ressaltar, o obstáculo com maior índice de
ocorrência (“As pessoas estão ocupadas demais fazendo outras
coisas”), que denota deficiências na orientação e na
priorização, tem forte impacto sobre a “sensação” de falta de
recursos humanos, o que pode assim, influenciar na
frequência deste obstáculo.

43%
As pessoas não são recompensadas por desempenharem
corretamente
( Não há nenhum benefício para elas desempenharem adequadamente.
A recompensa é inadequada pelo esforço e risco. )
Intervenção mais utilizada: - Apoio da Liderança (33%)
Intervenção menos utilizada: Recompensas e Incentivos (24%)

*30% das organizações aplicam ações da Liderança no
sentido de acompanhar e orientar o desempenho, e
apenas (24%) trabalha com recompensas e incentivos
para a redução deste obstáculo.

43%
Faltam diretrizes para orientar e acompanhar o
desempenho
( Na estrutura atual os Líderes não estão preparados para exercer a gestão de
alto desempenho Os indicadores de desempenho e resultados não foram bem
definidos, ou não foram comunicados devidamente. )
Intervenções mais utilizadas: - Revisão de Indicadores (32%) e Implantação
de Dashboards (27%)
Intervenções menos utilizadas: - Preparar os líderes para gestão de Alto
desempenho (22%)
*Menos de 30%
informou utilizar indicadores para
acompanhamento
de
resultados
e
desempenho.
A
disponibilização de informações organizadas para os líderes
acontece e o preparo destes para a gestão da alto desempenho foi
apontada por um percentual ainda menor de participantes.

Obstáculos menos frequentes
Obstáculos presentes em menos de
20% das organizações pesquisadas:

O meio físico/instalações não oferecem condições para
o bom desempenho (19%)
Ponto influenciado pela localização geográfica. Existem regiões onde
temos baixa qualidade na infraestrutura de comunicação e menor
disponibilidade de recursos para as instalações. Analisamos as
organizações participantes que têm sua sede fora dos grandes
centros e o índice aproximou-se de 30%.
*Intervenções podem esbarrar em limitações
fora do controle da gestão.

As pessoas são punidas por desempenharem corretamente
(12%)
Obstáculo embora seja um dos menos frequentes, ele foi apontado
por mais de 12% delas, portanto não pode deixar de ser um ponto de
atenção. Alguns fatores são correlacionados: como resistência à
mudança, que torna o trabalho novo (e correto) uma “punição”, e
questões ligadas à sobrecarga daqueles que trabalham bem, pelo
fato de não existirem pessoas capazes para substituir um bom
funcionário em caso de promoção, o que gera estagnação de carreira.
*O cuidado com a comunicação e orientação
adequadas para o trabalho, bem como uma maior
atenção com os aspectos de desenvolvimento e
carreira são as intervenções mais efetivas.
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Diretoria
De forma geral, existe menor percepção sobre a
ocorrência de obstáculos, com média de 31% para
reposta positiva em relação à existência de obstáculos,
contra 38% de quem vê pela perspectiva de Gerência /
Liderança e de 44% na visão dos Liderados.
Na Diretoria, há uma visão de que os principais obstáculos
residem no fato das pessoas fazerem coisas pouco importantes
(57%), na falta de diretrizes (39%) e na resistência à mudança
(38%).

*As
intervenções
apontadas
mostram
o
reconhecimento da necessidade de ações da liderança,
como maior atenção às orientações e comunicação
com os liderados.

Gerência / Liderança
A perspectiva da gerencia reflete sua posição entre
duas visões que muitas vezes são conflitantes. Um
exemplo é sua percepção da falta de orientação e
priorização (65%), que é maior que a dos liderados
(58%) e da diretoria (57%).
• Os obstáculos mais relevantes estão relacionados à orientação,
priorização e gestão de mudanças, embora à princípio a solução
para esses obstáculos esteja em suas mãos.
• Nas questões voltadas ao reconhecimento e tratamento justo há
uma grande distância da visão dos funcionários, como já citado
na perspectiva da Diretoria.

* Intervenções apontam para uma tentativa de solução.

Liderados
É visível o impacto da falta de reconhecimento na
visão dos Liderados. A percepção da falta de pessoas
para o trabalho (55%) também é relevante.
A visão dos liderados é sempre reflexo das dificuldades apontadas nos
níveis de cima. Não há tanta percepção do impacto da falta de
orientação e priorização adequadas e entendimento da importância
das tarefas como no nível gerencial, mas mesmo assim é superior à
perspectiva da diretoria sobre esses temas.
Interessante notar que em relação ao conhecimento para
desempenhar, a percepção de dificuldades é maior entre os
liderados, 47% contra 34% na Diretoria e Gerência / Liderança.

Concluindo......
De forma geral, no nível de Diretoria há uma
menor percepção da ocorrência de obstáculos.
A média das repostas positivas:

• 31% para Diretores, contra
• 38% na Gerência / Liderança, e de
• 44% na visão dos Liderados.

Concluindo......
Falta

de

comunicação

organizacionais

explicar

as

e

entre

feedback

diferentes

as

camadas

deficiente,

perspectivas

podem

sobre

os

obstáculos.

Causa ou Efeito?
É efeito, pois os valores investidos em T&D não

justificam os fatos, portanto vamos para as causas...

“Criar uma estratégia brilhante é fácil; o difícil é colocá-la em
prática.” Se a estratégia nos diz “o que fazer”, a execução deve
nos mostrar o “como”. Aliás, o “como” é a bola da vez.
Ram Charan

A EXECUÇÃO REPRESENTA A ATIVIDADE MAIS
IMPORTANTE DE UM LÍDER.
70% das organizações que possuíam um processo formal
de execução da estratégia afirmaram que estavam
apresentando desempenho superior em comparação com
os seus concorrentes diretos

Gerenciar Execução é Gerenciar Performance

Muito obrigado
Cassio.rh@cmcrh.com.br

www.cmcrh.com.br
51 84052619

