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Abstract  
 
Competition, innovation, speed, focus on customer needs and great movements for quality 
and productivity are the imperatives of globalization in modern society, people being the 
largest competitive advantage, responsible for the maintenance and preservation of 
organizational results. If organizations need to be competitive to survive, so they need teams 
prepared and competent, making this differential is able to meet the global change. The aim of 
this study is to evaluate, by applying a formal tool for Performance Assessment Competence, 
Performance Managers of a fruit company. To accomplish this objective, an 
exploratory/descriptive field research was used. The population used in the study was 
composed by 20 managers of the company managing the business. Data collection 
instruments were used: meeting with the directors, direct structured interviews, archival 
research through the description of the roles, powers through the selection of the Inventory of 
Skills and implementing ADC - Performance Assessment of Skills. The data were processed 
through scales, percentage, frequency and coefficients of performance built by (LEME, 2006). 
The findings showed that the managers do not fully meet the strategic and organizational 
perspectives. 
 
Keywords: Performance Evaluation of Skills. People Management. Managerial Skills. 
 

1. Introdução 

 

Em um mundo globalizado, a modernização, alteração das exigências das 

organizações, adequação de novas ferramentas, velocidade nas respostas e foco nas 

necessidades dos clientes, se tornam imperativo da competição (RABAGLIO, 2010).   
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O segmento de fruticultura vem crescendo e se destacando nos últimos anos, 

principalmente na região do Vale do São Francisco, especificamente no pólo 

Petrolina/Juazeiro, onde existe um forte cultivo de frutas tropicais, tornando a região potencial 

mercado externo (IBRAF, 2008). A região por ser atrativa, impulsiona vantagens de 

industrialização e demanda externa do produto in natura, em especial manga e uva, atraindo 

empresários para as regiões do semi-árido do Nordeste de Petrolina e Juazeiro, no intuito de 

investir na região, comentam (SOBEL e ORTEGA, 2010). 

Segundo Heinze (2002), existem aproximadamente 25 culturas na região do Vale do 

São Francisco, destacando manga, uva, coco, goiaba, limão, abacaxi, feijão e cebola. A partir 

de 1990, as culturas de lavouras de valor agregado baixo foram substituídas pela fruticultura 

principalmente de uva e manga, trazendo aos produtores maiores retornos financeiros e 

necessidade de se estruturar com tecnologias para produção focada no mercado externo. 

Para Oliveira Filho, Xavier e Costa (2008), as principais frutas exportadas pelo Pólo 

de Fruticultura Irrigada de Petrolina-Juazeiro são a manga e a uva. A participação das 

exportações dessas frutas na produção total do Brasil representa cerca de 99% da uva e 86% 

da manga.  

Para Jansen (2010), não basta apenas à região de Petrolina/Juazeiro ter potencial 

tangível e ser o mais expressivo centro urbano do pólo de fruticultura, e em paralelo 

demonstrar indicadores sociais deficitários com relação à educação, necessitando de 

investimentos urgentes em qualificação da mão-de-obra local, de forma que gere 

sustentabilidade a localidade. Enfatiza ainda Oliveira Filho, Xavier e Costa (2008), que o 

grande desafio é investir em ensino técnico e profissionalizante, a fim de atender às novas 

exigências do mercado, garantindo o exercício de atividades mais complexas que possibilitem 

trazer resultados rápidos às organizações e formação de competências essenciais ao negócio.  

Nessa perspectiva de garantir sucesso empresarial, uma ferramenta muito usada pelas 

empresas modernas, para conhecer carências e potencialidades que necessitam ser 

desenvolvidas nos profissionais, é a Avaliação de Desempenho individual, principalmente 

focada em Competências, Leme (2006, p. 12), afirma que “desempenho é uma forma de 

avaliar se o resultado esperado, por meio de uma avaliação estruturada, foi alcançado os 

resultados combinados”. Ainda segundo o autor esses resultados combinados podem estar 

desalinhados com os propósitos organizacionais, influindo negativamente na gestão e nos 

resultados do negócio.  
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O presente trabalho foi desenvolvido utilizando uma Pesquisa de Campo que buscou 

avaliar o Desempenho por Competência dos Gestores da Special Fruit, nos Níveis 

(Estratégico e Tático) e se as devidas Competências existentes no negócio estavam 

contribuindo para o fortalecimento organizacional da empresa estudada. Esta empresa atua a 

23 anos de atuação na produção de frutas na região do Vale do São Francisco. Trata-se de 

uma empresa de gestão familiar com aproximadamente 1.800 funcionários, considerada de 

grande porte por possuir mais de 499 funcionários e possui como meta, profissionalizar e 

desenvolver a sucessão do negócio através dos filhos, de forma a prepará-los para a 

administração da empresa.   

O objetivo deste trabalho é avaliar o Desempenho por Competência Técnica dos 

Gestores da Special Fruit. 

 

2. Aspectos Teóricos 

                       

O Conceito de Avaliação de Desempenho, como ferramenta que traz informações e 

indicadores de resultados do negócio, é oriundo de períodos longínquos como citado por Gil 

(2001): 

 

A prática de Avaliação de Desempenho não é coisa nova. Qualquer organização ou 
pessoa que tenha empregados, pelo menos informalmente, procede a algum tipo de 
avaliação. Todavia, desde o fim da Segunda Guerra mundial, os órgãos públicos e as 
grandes empresas têm procurado implantar sistemas formais de Avaliação de 
Desempenho (GIL, 2001, p. 149). 

 

O termo Avaliação de Desempenho possui duas vertentes distintas: a primeira focada 

em negócios, estratégias e competitividades, mais usada para avaliar o desempenho 

organizacional e suas variáveis estratégicas, estas medidas por resultados econômicos 

financeiros e retorno do investimento e a segunda mais operacional, voltada ao desempenho 

humano como a satisfação do cliente, crescimento pessoal e em equipe, etc., (KAPLAN e 

NORTON 2000). 

Completa Bernstorff (2007), que o desempenho humano, denominado desempenho do 

trabalhador ou desempenho profissional pode ser estabelecido através de um sistema de 

medição de indicadores, de cumprimento de metas e de resultados, a partir de uma estratégia 

corporativa já definida anteriormente, porém este não é o próprio desempenho organizacional 

que necessitaria de outros elementos para o definir. 
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Para Milkovich (2000, p. 98) a “Avaliação de Desempenho é o processo que mede o 

desempenho do empregado” que reflete diretamente na eficiência da organização.    

Brandão e Guimarães (2001) esclarecem que tanto a gestão de competência como a de 

desempenho são constructos de uma mesma finalidade, que é proporcionar competitividade 

ao negócio. Comentam: 

 

A necessidade de associar o desempenho ou as competências humanas com o 
desempenho ou as competências da organização como um todo faz com que tanto a 
gestão de desempenho como a de competências estejam inseridas em um contexto 
de gestão estratégica de recursos humanos, entendida como a função de atrair, 
desenvolver e manter o pessoal necessário para atingir os objetivos organizacionais, 
por meio da utilização de sistemas de recursos humanos consistentes entre si e 
coerentes com a estratégia da organização (BRANDÃO e GUIMARÃES 2001, p. 
12). 
 

Pontes (2010) define Avaliação de Desempenho, como uma estratégia importante 

capaz de aferir e acompanhar os objetivos propostos, as avaliações das atividades e 

fornecimento de feedback para os profissionais. Rios e Santanna (2008) enfatizam três fases 

na evolução dos sistemas de medição do desempenho empresarial, conforme Quadro 1 

abaixo. 

  

Quadro 1: Histórico - Core Competence 

FASE PERÍODO CARACTERÍSTICAS

1° Século XIV a XIX
Envolve a emergência das primeiras práticas de 

contabilidade e controle de processo produtivo.

2°
Século XIX a meados de 

1080

A medição de desempenho passou a fazer parte, 

formalmente, do ciclo de plajemento e controle 

das organizações.

4° De 1080 até  os dias atuais

Hoje, trata-se do período em que surgem novas 

concepções e modelos de avaliação de 

desempenho, compreendendo a análise de 

múltiplas dimensões.  
Fonte: Elaborado a partir de Rios e Santana (2008 p. 2).  
 

Ainda comentam que não existe modelo padrão único de Avaliação de Desempenho 

no meio organizacional, podendo este ser criado e adequado pelos gestores conforme recortes, 

metodologias e ferramentas de medição mais adequadas à realidade de cada organização. 

Para França (2008, p. 116) “o propósito da avaliação de desempenho tem como meta 

diagnosticar e analisar a qualidade e melhoria do desempenho individual e grupal dos 

funcionários”. 
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Brandão e Guimarães (2001) corroboram com essa idéia quando comentam que a 

Avaliação de Desempenho é entendida como um processo que visa ao desenvolvimento dos 

recursos humanos e sua evolução na performance organizacional.  

Para Peci et al. (2008, p. 2), “a Avaliação de Desempenho Individual (ADI) é um 

instrumento de administração de pessoas que mede o rendimento dos empregados na 

organização, sua adequação a seu cargo e seu potencial futuro na empresa”. Eles vêem a 

ferramenta de forma positiva, por subsidiar vários outros processos de GP:  

 

Melhora do desempenho e do comportamento dos subordinados; melhora do nível 
de treinamento; identificação dos novos talentos na organização; implementação de 
políticas de remuneração; identificação de problemas nas relações informais; 
estímulo e orientação ao desenvolvimento dos funcionários; ou, identificação dos 
problemas externos que impactam o cumprimento das funções do trabalhador na 
empresa (PECI et al.2008, p 2).   

 

Para Bergamini e Beraldo (1999) apud Santos (2007), a Avaliação de Desempenho 

Individual passa por três passos básicos, de acordo com o foco estratégico da cada 

organização. Ainda para a autora quaisquer fases ou métodos utilizados pela empresa deverão 

conter um dos passos citados em Santos (2007) que se segue no Quadro 2: 

 

Quadro 2: Métodos de Avaliação de Desempenho 

AVALIAÇÃO 

DIRETA

O Gestor deve emitir parecer sobre todo o pessoal que está sob 

sua responsabilidade direta. O ponto favorável é que o gerente 

imediato é quem melhor conhece o desempenho do 

funcionário. O ponto desfavorável é que a avaliação realizada 

pode ser contaminada por disfunções na percepção gerencial, 

de acordo com a proximidade ou distanciamento que ele 

mantém com o avaliado.

AVALIAÇÃO 

CONJUNTA

Avaliação conjunta – mostra a possibilidade do avaliador e 

avaliado conversarem sobre o seu desempenho e, muitas vezes 

em conjunto, responderem a Avaliação de Desempenho. Tem a 

vantagem de ser uma prática rica por permitir um diálogo franco 

entre avaliador e avaliado sobre o esperado e o obtido durante 

o período. 

AUTO AVALIAÇÃO

Auto-avaliação – o próprio avaliado realiza o julgamento sobre o 

seu desempenho, com base nos parâmetros estabelecidos pela 

empresa. Este método tem como ponto favorável a diluição da 

centralização da avaliação.

MÉTODOS BÁSICOS: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL

 
Fonte: Elaborado a partir de Santos (2007). 
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Para Bernstorff (2007) o ponto mais crítico na hora de avaliar o desempenho do 

profissional é a intervenção do gestor sobre os processos de avaliação, podendo julgar o 

profissional apto ou inapto a desenvolver determinadas atividades. Por isso a importância de 

se avaliar com domínio e equidade cada profissional da equipe e dentro de parâmetros 

tangíveis. Salienta que: 

  

A questão central e decisiva à gestão e ao desenvolvimento de competências 
individuais é a sua avaliação. Sabe-se que nenhuma avaliação é neutra, nem gestores 
nem trabalhadores ficam indiferentes a ela, todos aspiram ser reconhecidos, mas 
temem ser julgados. A Avaliação de Desempenho permite a distinção, mas também 
a exclusão, o que leva ao caráter ambivalente e complexo de sua implementação 
(Bernstorff, 2007 p. 4). 

 

Para Rishere e Fay (1995) apud Souza et al. (2007) a arquitetura de um sistema 

integrado de desempenho organizacional mais adequada é aquela que vincula estratégia, 

cultura e valores como o desempenho profissional, refletidos através dos indicadores 

corporativos e individuais de forma tangíveis, evitando a subjetividade da ferramenta, 

demonstrado na Figura 1:  

 

Estratégia?
Cultura e 

Valores?

Fatores críticos 
de sucesso?

Indicadores para mensuração e 
gerenciamento do 

desempenho?
Indivíduo, equipes, unidades de 

negócio e organização.

Desempenho  Organizacional

integrado

 

Figura 1: Arquitetura de um Sistema Integrado de Desempenho 
Fonte: Rishere e Fay (1995, pg.246). 

 

Para que essa neutralidade aconteça na hora do julgamento do processo, é necessário o 

apoio não só dos gestores, diretores, do próprio profissional, mas também da área de GP. 

Todos os gestores devem se responsabilizar pelo desempenho do negócio e das pessoas, 

devem se envolver para não errarem na hora de aferir a ferramenta como, comentado por 

(SOUZA et al. 2007), quando eles afirmam que:  

As novas formas de organização do trabalho e os modos flexíveis, modelados para o 
enfrentamento dos desafios da competitividade, demandaram a transferência de 
responsabilidade de especialistas em gestão de pessoas para os líderes das equipes. 
Portanto, a preparação das lideranças para assumir essas novas responsabilidades 
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passa a ser um fator prioritário para a performance empresarial (SOUZA et al. 2007, 
p. 119).  
    

  Para eles, é muito relevante a importância da mensuração do desempenho humano na 

sustentação de níveis crescentes de desempenho competitivo. Qualquer decisão tomada sobre 

gerenciamento de pessoas deve ser baseada na avaliação do desempenho formal ou informal 

das equipes e instrumento de uso constante dos gestores para a performance da empresa e este 

deve contar com a participação, principalmente dos gestores, apoiados pela área de GP.   

Para Milkovich (2000) ter informações fieis sobre o resultado do desempenho de um 

grupo de profissionais numa organização se torna importante para tomada de decisão dos 

gestores, uma vez que serve de norteador para os propósitos da rotina das atividades. Fica 

mais fácil, ainda segundo o autor, decidir sobre questões de recompensa salarial, promoções, 

demissões, treinamentos e utilização de profissionais em determinados cargos.  

Rabaglio (2010) acrescenta que através da ferramenta de Avaliação de Desempenho os 

gestores podem conhecer os pontos fracos da atividade de cada colaborador e com isso 

provoca uma relação constante de feedback e acompanhamento dos planos de 

desenvolvimento das pessoas de sua equipe, uma vez que estes são os responsáveis pela 

evolução e gerenciamento dos resultados organizacionais.  

Ainda comentam Souza et al. (2007, p. 119) enfatizando que “a responsabilidade pela 

adaptação da performance das organizações a um mercado competitivo recaiu sobre os 

ombros dos gestores”, sendo estes peças fundamentais no gerenciamento da gestão e dos 

resultados organizacionais, logo responsáveis por buscar entender o perfil e desempenho 

individual de cada membro de sua equipe, sendo o seu papel extremamente estratégico neste 

sentido. 

Gil (2001) comenta que para um melhor monitoramento e utilidade da ferramenta de 

avaliação, a responsabilidade principal sobre o seu manuseio e sigilo das informações deverá 

recair na área de RH. Para empresas que não possuem essa área o próprio dono, gerentes ou 

até mesmo consultorias externas devem exercer esse papel. Para ele vários são os atores 

interessados no processo de Avaliação de Desempenho como: os donos, gestores diretos, 

chefes, o próprio empregado, a área de recursos humanos e até mesmo os clientes. Outro 

ponto importante comentado pelo autor é a importância que a ferramenta oferece ao negócio 

quando defendem que: 
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Definir o grau de contribuição de cada empregado pra a organização; Identificar os 
empregados que possuem qualificação superior à requerida pelo cargo; Identificar 
em que medida os programas de treinamento têm contribuído para a melhoria do 
desempenho dos empregados; Promover o autoconhecimento e o 
autodesenvolvimento dos empregados; Obter subsídios para definir o perfil 
requerido dos ocupantes dos cargos; obter subsídios para remuneração e promoção e 
obter subsídios para elaboração de planos de ação para desempenhos insatisfatórios 
(GIL, 2001, p. 149).    

   

Essas vantagens oferecidas pela ferramenta de Avaliação de Desempenho contribuem 

com informações para que o desempenho aferido seja o mais fidedigno possível, espelhando a 

realidade de cada profissional avaliado.   

 

3. Aspectos Metodológicos  

 

Para os procedimentos metodológicos do trabalho, foi empregado o tipo de pesquisa 

de natureza quantitativa, permitindo uma maior interpretação e contextualização dos fatos 

obtidos. Foi escolhido o método quantitativo por ser mensurável através de técnicas 

estatísticas simples como porcentagem, análise frequência e média (OLIVEIRA, 2003), 

importantes para o trabalho e base da metodologia de Leme (2006).  

A classificação da pesquisa foi de natureza exploratória/descritiva. Descritiva por 

explicar problemas, fatos ou fenômenos da vida real (MICHEL, 2009), importantes à pesquisa 

de campo empregada. Comenta Gil (1999, p. 46) a cerca da pesquisa descritiva que “tem 

como objetivo primordial a descrição das características de determinadas população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”, sendo este fato 

importante para pesquisa de campo, uma vez que os fatos são extraídos da vida real da 

população pesquisada.  Para Michel (2009) a pesquisa exploratória busca informações para 

explicar um problema e para isto é utilizado referências teóricas publicadas em documentos, 

recolhimento de informações sobre o problema, para o qual se procura resposta ou acerca de 

uma hipótese que se quer experimentar.  

Para a classificação da pesquisa descritiva, que está relacionada diretamente com a 

pesquisa qualitativa, Michel (2009) retrata: 

 

A pesquisa descritiva se propõe a verificar e explicar problemas, fatos ou fenômenos 
da vida real, com a precisão possível, observando e fazendo relações, conexões à luz 
da influência que o ambiente exerce sobre eles. Não interfere no ambiente; seu 
objetivo é explicar os fenômenos, relacionando-o com o ambiente (MICHEL, 2009, 
p. 44). 
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Variáveis são “convencionalmente o conjunto de resultados possíveis de um 

fenômeno” (CRESPO, 2009, p. 8). Para este estudo foi usada a metodologia de Leme (2006) 

no qual as competências técnicas são: Gerenciamento das pessoas e atribuições; 

Gerenciamento dos processos de sua área; Foco em indicadores e resultados da área; 

Qualidade dos produtos; Sistemas Operacionais e/ou de Gestão. Para a coleta dos dados, 

foram considerados os 20 gestores da empresa, distribuídos em 14 cargos, abaixo 

discriminados no Quadro 3: 
 

Quadro 3: Cargos dos Gestores Avaliados 

QUANT. 

CARGO
CARGOS

QUANTIDADE GESTOR 

POR CARGO

1 Diretor Presidente 2

1 Diretor de Operações Agrícolas 1

1 Diretor Geral 1

1 Gerente Financeiro 1

1 Gerente de Vendas Mercado Interno 1

1 Gerente de Importação e Exportação 1

1 Coordenador de Comex e Distribuição 1

1 Coordenador de Apoio Geral 1

1 Coordenador de Filial 1

1 Coordenador Técnico de Operações Agrícolas 5

1 Contador 1

1 Coordenador de DP 1

1 Coordenador de Qualidade 2

1 Coordenador de RH 1

14 Quantidade de Gestores 20

POPULAÇÃO E CARGOS

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os 14 cargos avaliados na população foram classificados pelos Diretores como: a) 

Estratégicos (Presidente e Diretores) e b) Táticos (Gerentes e Coordenadores).  

Foi utilizada a forma quantitativa da estatística descritiva através de cálculo de 

frequência, escalas matemáticas com percentagens e média aritmética simples para o cálculo 

do coeficiente do desempenho sugerido pelo autor (LEME 2006).  

Algumas dificuldades foram vivenciadas ao logo da pesquisa, porém nenhuma delas 

foi forte o suficiente para deixar de elucidar a realidade dos fatos. As limitações da pesquisa 

foram divididas de três formas: Limitações institucionais; Limitações da população; 

Limitações geográficas; Limitações da Metodologia de ADC do Leme (2006). 
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Quanto à limitação Institucional, observou-se que a área de RH não possuía os 

documentos necessários para a análise dos dados como: LNT – Levantamento de Necessidade 

de Treinamento, Pesquisa de Clima e Cultura e Descritivos de Cargos atualizados. Quanto ao 

negócio, as definições da Missão, Visão e Valores não estavam atualizadas, exigindo que 

fossem feito as correções ao longo do trabalho. Limitação de espaço físico para as entrevistas 

e aplicação do questionário apenas na sede, dificultando um pouco o preenchimento dos 

gestores que estavam no campo. Falta de cultura para entendimento dos conceitos da 

metodologia do Leme (2006).   

Quanto à limitação da população, não existia a cultura de entrevista com foco em 

Avaliação de Desempenho, necessitando fazer vários encontros com os gestores para explicar 

o significado da ferramenta, os motivos da avaliação, benefícios para a empresa e os 

resultados esperados. Alguns gestores não compareceram no horário marcado para a 

entrevista alegando não ter disponibilidade de agenda nos horários pré-agendados, exigindo 

que fosse disponibilizado outros horários, atrasando o cronograma de coleta de dados. 

Quanto à limitação geográfica, a distância entre a sede administrativa e o campo 

também foi uma limitação para o trabalho, uma vez que a empresa estava na época de safra e 

os gestores não tinham como se deslocar com facilidade para um local apropriado, a fim de 

responder a sua auto avaliação e entrevista. Ressalto que para este tipo de trabalho não caberia 

fazer os procedimentos no campo, em local exposto ao sol e sem privacidade. A distância 

entre Recife e Petrolina, para a condução de todo o trabalho de coleta de dados, para as 

entrevistas e para esclarecimento de dúvida, uma vez que numa fazenda os recursos são 

escassos e retirar os gestores de campo em época de safra é quase que uma tarefa impossível.  

Quanto à limitação sobre a Metodologia de ADC do Leme (2006), foram vivenciadas 

algumas, uma vez que o tratamento matemático e estatístico não fica claro na metodologia, 

deixando margem para a criação de um modelo próprio para a aferição e análise dos dados. 

Vale também ressaltar que a metodologia do Leme (2006) nunca foi aplicada em empresas de 

agronegócio, dificultando o estudo com bibliografias existentes neste segmento. 

Estas foram às principais limitações encontradas para a execução do trabalho, não tão 

importantes que impedissem de ser concluído.   

 

 

 

 



Performance by competences: a case study of a fruit company using the Leme model 
Albuquerque, C. de C. P. de; Amorim, T.N.G.F. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 7, n. 3 – Set/Dec - 2011.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

125

4. Análise dos Resultados 

 

Para aplicação da ADC, foi considerado o entendimento das Competências Técnicas 

necessárias ao negócio: a) Gerenciamento das pessoas e atribuições; b) Gerenciamento dos 

processos de sua área; c) Foco em indicadores e resultados da área; d) Qualidade dos 

produtos; e) Sistemas Operacionais e/ou de Gestão.  

Quanto ao Gerenciamento das Pessoas e Atribuições, observou que a entrega geral do 

desempenho dos gestores nesta competência é de 51%, conforme a Quadro 4 abaixo, 

demonstrado que necessitam de monitoramento para que possam gerenciar as equipes de 

forma mais adequada. Faz parte da atribuição estratégica dos gestores, levar as pessoas a 

patamares de resultados superiores, pois isto está no descritivo de sua função e conforme o 

conceito definido pelos Diretores, que o gerenciamento das competências humanas e 

institucionais, visando garantir as atribuições, potencialização, auto-realização das pessoas e a 

excelência no cumprimento da missão institucional, sendo este percentual muito abaixo do 

esperado para o que necessário cumprir nas atividades, podendo este fato inclusive interferir 

no gerenciamento das equipes. 

 

Quadro 4: Gerenciamento das Pessoas e Atribuições 

Competência Frequência Gestores Percentual % 

2 80%
8 60%
9 40%
1 20%

51%

100%

49%

Gerenciamento das 
Pessoas e Atribuições

Percentual Geral do Desempenho 

DESEMPENHO ESPERADO PELA EMPRESA

DIFERENÇA DE DESEMPENHO (GAP)  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observou-se que a entrega geral do desempenho dos gestores na competência 

Gerenciamento dos Processos de sua Área é de 72% o que denota que o foco dos gestores está 

mais focado nos processos do que nas atribuições das equipes. Como a empresa é certificada 

em BPA - Boas Práticas Agrícolas, este foco fica mais fácil de ser perseguido e monitorado, 

garantindo ao exportador comercializar produtos certificados desde a produção até a sua saída 

da fazenda, demonstrado no Quadro 5 abaixo.  
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Quadro 5: Gerenciamento dos Processos de sua área 

 

Competência Frequência Gestores Percentual % 

2 100%
10 80%
6 60%
2 40%

72%

100%

28%

Percentual Geral do Desempenho 

DESEMPENHO ESPERADO PELA EMPRESA

DIFERENÇA DE DESEMPENHO (GAP)

Gerenciamento dos 
processos de sua área

 
        Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como o gerenciamento dos processos de sua área fica evidenciado como sendo maior 

que o gerenciamento das pessoas e suas atribuições, fica claro que é necessário o equilíbrio 

entre as duas competências, uma vez que a junção destas é o que eleva a organização a 

patamares de evolução.  

Leme (2008) comenta que para uma gestão focada em resultados, o gestor não pode 

depender apenas de instrumentos de gestão e estratégias, ele precisa atuar efetivamente, se 

misturando às equipes, construindo, delegando, participando e acompanhando o resultado 

efetivamente. Complementa ainda que é responsabilidade do gestor ter visão sistêmica de 

outras áreas para poder decidir. Para ele é papel do gestor “ser o elo entre o desempenho do 

colaborador e a expectativa organizacional” (LEME, 2008, p. 60) e que para isto cabe ao 

gestor o gerenciamento de todos os processos e rotinas existentes em sua área e sobre a sua 

responsabilidade. 

Observou-se que o Foco em Indicadores e Resultados da Área, obteve um percentual 

geral de 62%, ficando abaixo do percentual esperado de 100% pela organização. Este ponto é 

extremamente importante para o negócio, uma vez que ele evidencia a entrega do resultado 

efetivo do desempenho dos gestores, necessitando de monitoramento permanente para não 

incorrer em prejuízo ao negócio. Fica evidenciado que os gestores, pelo perfil que possuem, 

focam mais nos processos operacionais das áreas fim, mas não possuem a capacidade de 

trabalhar com metas, objetivos e indicadores, gerando resultados para análise do desempenho 

da área, conforme explicitado no Quadro 6 abaixo.  
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Quadro 6: Foco em Indicadores e Resultados da Área 

Competência Frequência Gestores Percentual % 

1 100%
3 80%
13 60%
3 40%

62%

100%

38%

Percentual Geral do Desempenho 

DESEMPENHO ESPERADO PELA EMPRESA

DIFERENÇA DE DESEMPENHO (GAP)

Foco em Indicadores e 
Resultados da Área

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na visão da diretoria é com este indicado, que se monitora a capacidade de trabalhar 

com metas, objetivos e indicadores, impactam na entrega do produto nas condições 

estabelecidas pelo cliente e no padrão exigido da certificação.  

O foco em Indicadores e Resultados da Área e Qualidade dos Serviços evidenciou-se o 

quanto a falta de monitoramento dos resultados e indicadores impacta na boa qualidade dos 

serviços, uma vez que o conceito estabelecido foi o de assegurar a excelência e a qualidade 

dos produtos produzidos, atendendo a satisfação de seus clientes interno e externo. Se esta 

qualidade não for monitorada adequadamente, o impacto nos produtos vendidos no mercado 

externo é muito grande e a possibilidade de devolução do produto que não atenda aos padrões 

exigidos pelas certificações Tesco Nature´s Choice e GLOBALGAP são verdadeiros, 

deixando a empresa de atender mundialmente aos principais mercados nacionais e 

internacionais, sendo este um risco muito sério ao negócio, conforme o Quadro 7. 
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Quadro 7: Qualidade dos Serviços 

Competência Frequência Gestores Percentual % 

4 80%
11 60%
5 40%

59%

100%

41%

Percentual Geral do Desempenho 

DESEMPENHO ESPERADO PELA EMPRESA

DIFERENÇA DE DESEMPENHO (GAP)

Qualidade dos Serviços

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto ao uso de tecnologia no negócio, apenas 42% dos gestores utilizam este 

recurso em sua rotina. Esta competência foi criada pelo fato dos diretores acharem importante 

ao negócio o seu uso, uma vez que o segmento de fruticultura está cada vez mais 

profissionalizado, tecnológico e inovador, (EMBRAPA, 2009), conforme Quadro 8.  

 

Quadro 8: Sistemas Operacionais e /ou de Gestão 

Competência Frequência Gestores Percentual % 

4 80%
7 60%
2 40%
1 20%
6 0%

42%

100%

58%

Sistemas Operacionais 
e/ou de Gestão

Percentual Geral do Desempenho 

DESEMPENHO ESPERADO PELA EMPRESA

DIFERENÇA DE DESEMPENHO (GAP)  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A organização possui Sistemas de Gestão tanto na área meio (administrativo e 

financeiro), quanto na área fim (campo) e é através destes que a empresa pode ser monitorada, 

assim como o cliente, através de site, também pode acompanhar todo o processo produtivo até 

a entrega do produto no exterior. Como demonstrado na diferença do Gap de 58% a 

desenvolver, a empresa necessita de investimento e treinamento nas ferramentas disponíveis 

no negócio. 
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5. Conclusões 

 

As principais conclusões e resultados gerais deste trabalho são apresentados de forma 

a atender aos objetivos propostos e poder contribuir com sugestões para futuros estudos. 

Buscou-se responder ao Problema de Pesquisa, que é descobrir se através da aplicação 

da Avaliação de Desempenho por Competências, existe, de forma associativa, uma relação 

entre o desempenho planejado e o executado pelos gestores. Com o resultado do Gap 

executado pelos gestores de 57%, a ser desenvolvido, conclui-se que o desempenho destes 

não atendeu plenamente às perspectivas da organização. 

Leme (2005) comenta que uma empresa que é certificada, como é o caso da Special 

Fruit, incorre em um sério erro quando não fornece direção, orientação e organização a seus 

colaboradores, prejudicando o alcance dos objetivos traçados e impedindo a organização de 

ser competitiva. Já Ruano (2007) complementa que toda empresa precisa orientar e direcionar 

as atividades e os caminhos a serem seguidos nas organizações, buscando então ferramentas 

modernas capaz de aproximar a dimensão estratégica das organizações através das 

Competências de seus gestores.  

Na análise das Competências Técnicas os resultados apontam para a necessidade de se 

investir maciçamente nas seguintes Competências Técnicas: dominar os Sistemas 

Operacionais e/ou de Gestão do negócio 42% e não acompanham as atividades e atribuições 

da equipe 52%, que prejudicam em muito o trabalho em equipe, comprometimento os 

resultados e evidenciando a necessidade de acompanhamento, investimento em capacitação e 

treinamento.  

Os gestores por serem em maioria operacionais e executores não foram treinados para 

exercer cargos de gestão e, portanto necessitam de investimentos imediatos, como forma de 

poder atender às expectativas dos diretores e do negócio.  

Como sugestão para reverter os pontos evidenciados como fracos nas Competências 

Técnicas no futuro, as seguintes ações devem ser tomadas: a) Capacitação dos Gestores nas 

Competências Técnicas e Comportamentais evidenciadas, ao longo de pelo menos 1 ano; b) 

que a empresa busque uma assessoria para trabalhar na sucessão da diretoria de forma mais 

profissional, mediando à relação entre o corpo estratégico e tático, assim como em paralelo na 

formação estratégica dos gestores e c) Reestruturação da área de Recursos Humanos, 

focalizando no desenvolvimento e na gestão do capital humano.  
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