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OBJETIVO 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o projeto desenvolvido e implantado no Hospital 

São Vicente intitulado Programa de Gestão por Competências. 

Este programa visa o desenvolvimento dos colaboradores, incentivando a valorização des-

tes no ambiente de trabalho e seu aperfeiçoamento integral. 

Visa também a criação de uma cultura organizacional coesa e coerente no Hospital São 

Vicente, padronizando a forma de avaliar seus colaboradores, evitando que cada gestor 

avalie conforme a sua decisão do que ele valoriza como importante, bem como, em caso 

de mudança de gestor, mude-se também a forma de avaliação das pessoas. 

Com a implantação do Programa de Gestão por Competências, revela-se com clareza, 

quais são os comportamentos necessários na Instituição para atingir os objetivos do negó-

cio. 

Para ofertar uma cultura organizacional diferente das outras empresas, deve-se selecionar 

as pessoas muito além das habilidades técnicas, mas primordialmente na identificação e 

expressão dos valores do Hospital São Vicente. 

E, transformar os nossos valores em comportamento é parte fundamental da liderança São 

Vicente! 



 

INTRODUÇÃO 

 

Fundado em 1939, o Hospital São Vicente é referência em transplantes de fígado e rim. É 

um hospital geral, com ênfase em alta complexidade, que atende a diversas 

especialidades cirúrgicas e clínicas, sempre pautado pela qualidade e pelo tratamento 

humanizado. 

Conta com um corpo clínico altamente qualificado e comprometido em oferecer o melhor 

tratamento aos pacientes, reconhecido pela formação de profissionais e pelo desenvolvi-

mento científico. 

Localizado no centro de Curitiba, o Hospital São Vicente dispõe de uma estrutura moderna 

e confortável e é equipado com aparelhos de alta tecnologia, distribuídos em mais de 10 

mil metros quadrados. 

Integra aos hospitais que dão suporte ao município e a todo o estado no atendimento refe-

renciado das linhas prioritárias de Oncologia e Rede de Atenção às Urgências e Emergên-

cias, bem como Transplantes Hepáticos, Transplantes Renais e Cardiologia. 

O hospital recebeu o selo de certificação de transplante hepático e renal da Central Esta-

dual de Transplantes do Paraná como forma de reconhecimento da excelência de seu tra-

balho. É certificado também pelo município de Curitiba, pelo estado do Paraná e pela Uni-

ão como entidade de utilidade pública.  

Na busca pela excelência dos serviços prestados, bem como, a certificação para a Acredi-

tação Hospitalar, o Hospital São Vicente implantou o Programa de Gestão por Competên-

cias.  

O Programa de gestão por competência é um modelo de gestão de pessoas que se baseia 

na identificação das habilidades organizacionais críticas para o sucesso do negócio, trans-

formando-as em competências profissionais e desta forma, desenvolvendo-as nas equipes. 

Esse modelo vem sendo adotado gradativamente pelo Hospital São Vicente para eliminar 

as possíveis lacunas existentes na empresa, de forma a assegurar uma equipe sempre 

preparada para novos desafios.  

A gestão por competência é um sistema desenvolvido com base na identificação, no ge-

renciamento e no alinhamento entre as habilidades organizacionais mais importantes para 

o sucesso da empresa e os perfis profissionais que mais se adequam a essas necessida-

des, proporcionando, assim, melhores resultados ao negócio. 

A implantação de práticas de gestão por competência é capaz de trazer diversos benefí-

cios para a empresa, tais como: favorece uma melhor performance dos colaboradores, i-



 

 

dentifica as demandas de treinamento e desenvolvimento, incentiva práticas de reconhe-

cimento, esclarece quais são os valores e os objetivos da empresa, garante a avaliação de 

desempenho mais assertiva, propicia condições para o crescimento profissional, contribui 

para relacionamentos interpessoais mais produtivos, colabora para os níveis de motivação 

e engajamento da equipe, explora as potencialidades de cada colaborador, fomenta o foco 

em resultados e reduz a subjetividade na seleção e avaliação de profissionais. 

Gestão de desempenho existe, em última instância, para melhorar a performance da em-

presa através do desempenho de cada um dos seus colaboradores, individual ou coletiva-

mente. 

Os processos internos são bastante influenciados por esse modelo de gestão, 

principalmente aqueles relacionados à identificação do potencial dos colaboradores e seu 

desenvolvimento, visando a construção de equipes de alta performance. Sendo assim, 

além da Avaliação de Desempenho, Entrevista de Seleção por competências e os 

treinamentos também estão focados no desenvolvimento das competências definidas pelo 

Hospital São Vicente. E, como etapa essencial para o desenvolvimento do profissional no 

Hospital São Vicente, o acolhimento de novos colaboradores também será estruturado de 

forma a promover a capacitação para o desempenho de suas habilidades no ambiente de 

trabalho. Sendo assim, a área de Recursos Humanos está revisando este processo, 

buscando o envolvimento de todos os setores, personalizando a primeira experiência do 

profissional no Hospital São Vicente. Estamos desenvolvendo o Manual do Colaborador e 

faremos um acompanhamento mais assertivo do período de experiência. 

 

 



 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

A implantação do Programa de Gestão por Competências, com o mapeamento das competên-

cias necessárias para o bom desempenho das funções, teve início em março de 2019. 

Para o atingimento e sucesso do programa é essencial o cumprimento do cronograma estabe-

lecido. 

 

Figura 1: Cronograma de Implantação do Programa de Gestão por Competências 



 

 

DESENVOLVIMENTO – FASES DE IMPLANTAÇÃO 

 

Para implantar o Programa de Gestão por Competências, foram mapeadas as 

competências necessárias para o bom desempenho das funções, bem como, definidas as 

formas de administração das competências individuais dos colaboradores indicando ações 

de capacitação a serem desenvolvidas, focando na Educação Permanente. 

 

1ª Fase: Mapeamento das Competências Essenciais 

 

As competências organizacionais essenciais são a identidade da empresa, ou seja, aquilo 

que a diferencia de suas demais concorrentes e que lhe permite obter alguma fonte de 

vantagem competitiva. 

Para mapear as competências essenciais da organização, foram realizados dois encontros 

com todas as lideranças do Hospital São Vicente, visando a identificação do eixo 

estratégico do negócio. Para dar consistência ao trabalho, num primeiro momento, refletiu-

se sobre algumas questões-chave: 

 

Figura 2: Questões-chave para identificação das competências essenciais 

 

Após esta reflexão, as lideranças passaram a identificar os comportamentos necessários 

de acordo com a visão do negócio. Foram lançadas as seguintes questões: 

 Para alcançar os desafios do negócio quais as competências que os profissionais 

do Hospital São Vicente precisam demonstrar? 



 

 Quais os diferenciais dos profissionais do Hospital São Vicente? 

 Quais os comportamentos necessários para atingir os objetivos estratégicos do 

HSV? 

Formaram-se grupos e cada grupo recebeu dez cartões pré-definidos com competências, 

conforme modelo abaixo: 

 

Figura 3: Cartão de Competências e Entregas 

  

Os grupos escolheram dentre elas, três competências que representam a missão, visão e 

valores do Hospital São Vicente, a partir de consenso entre o grupo e pontuando em uma 

tabela, conforme o modelo abaixo, as competências essenciais. 

.  

Figura 4: Tabela de pontuação das competências essenciais. 



 

 

Na sequência, os grupos apresentaram e justificaram o porquê essas três competências 

escolhidas são imprescindíveis para o Hospital São Vicente. 

Numa terceira etapa, como foram criados quadro grupos e desta forma foram elencadas 

doze competências essenciais, cada grupo eliminou nove competências que, na sua opini-

ão, eram importantes, mas não eram imprescindíveis e nem o diferencial para o Hospital 

São Vicente. Após diversas explanações e argumentações, chegou-se ao seguinte resul-

tado: 

 

Figura 5: Pontuação das competências essenciais do Hospital São Vicente 

 

“Sua vida, nossa prioridade” é a missão do Hospital São Vicente. Desta forma, o 

comportamento mais desejado para que essa missão seja cumprida, é o “Foco no cliente”. 

E, para que o foco no cliente seja desenvolvido de forma impecável, é essencial que 

nossos colaboradores possuam excelentes habilidades de comunicação, enfoquem na 

resolução de problemas e mantenham sempre ativas suas capacidades de criação e 

inovação, visando a sustentabilidade do negócio, para que possam continuar cumprindo a 

missão de fazer de “Sua vida, nossa prioridade!”. 

Definidas as competências essenciais passou-se então para a segunda fase: O mapea-

mento das competências de Liderança. 

 

 

2ª Fase: Mapeamento das Competências de Liderança 

 



 

Essencialmente, as competências são um grupo de habilidades, conhecimentos e atitudes 

que os colaboradores precisam para realizar seu trabalho de forma eficaz. 

Nesta etapa, buscou-se a identificação das competências mínimas que um player 

necessita dispor para posicionar-se em sua arena competitiva, bem como, desenvolver 

líderes conscientes de seu papel e competências para agir, alinhados com os propósitos e 

construção do futuro do Hospital São Vicente. 

Para delimitar e mapear as competências de liderança, levou-se em consideração as três 

dimensões das competências: 

 Dimensão do Conhecimento: O conteúdo técnico, o domínio da função teórica  e 

condição básica de exercício da atividade como diferencial para a visão global dos 

negócios. De acordo com Fleury1 (2000), a dimensão do conhecimento é “Uma 

característica subjacente relacionada com um desempenho superior na realização 

de uma tarefa”. Denota a capacidade de saber “o que fazer”. 

 Dimensão por Habilidades: Segundo Voltaire2 ter habilidade significa ser "mais do 

que capaz, mais do que instruído", pois mesmo aquele que houver lido e 

presenciado tudo sobre um determinado assunto, pode não ser capaz de reproduzir 

a ação na prática com êxito. Habilidade assim, seria um indicativo de capacidade, 

particularmente na produção de soluções para um problema específico. Assim 

sendo, refere-se à capacidade de saber “como fazer”. 

 Dimensão por Atitudes: Refere-se ao comportamento pró ativo, presente nos 

tomadores de decisão, realizadores de resultados, definidores de metas e 

estratégias. Denota a capacidade de “querer fazer”. 

Foi realizada nesta fase mais dois encontros proporcionando reflexão sobre o papel do 

líder. 

 O que é um “Líder ideal para mim? 

 O líder ideal para mim é o mesmo para você? 

 Pensar em comportamentos e atitudes. 

                                               

 

 

 

1
  FLEURY, Maria Tereza. Estratégias Empresariais e Formação de Competências. Campus. São 

2 
VOLTAIRE (François-Marie Arouet). Traité sur la tolérance. Genève, s.n. (édition originale), 1763.

  

 



 

 

 O que esperamos de um Líder? 

 

Figura 6: Construindo as competências de liderança 

 

Numa segunda fase, formou-se novamente grupos que passaram a escolher duas 

competências dentre o portfólio apresentado e exprimiram o comportamento desejado ao 

Líder, independente de sua área de atuação. Cada grupo apresentou as competências 

escolhidas e argumentos da escolha através da tabela abaixo: 

 

Figura 7: Avaliação das Competências de Liderança 



 

 

“O líder é aquele que facilita aos profissionais da sua equipe brilharem, se desenvolverem 

constantemente e, principalmente, perceberem a sua importância para o sistema onde 

estão inseridos.” 

 

 

3ª Fase: Definição da estrutura da Avaliação de Desempenho por Competências 

 

A avaliação de desempenho geralmente é composta por uma série de questionários que 

contêm perguntas a serem respondidas por um ou mais avaliadores a respeito de um 

avaliado e que tratem de aspectos pertinentes às duas dimensões do desempenho que 

discutimos: os comportamentos, o “como” e os resultados, o “o que”. 

 

 Comportamentos 

 

Os comportamentos são avaliados de maneira individualizada e foram agrupados com 

base na missão, visão e valores da Instituição, bem como, nas ações esperadas para o 

desempenho de suas funções, alinhadas com os propósitos e construção do futuro do 

Hospital São Vicente. 

Para auxiliar o desenvolvimento e implantação da estrutura da avaliação de desempenho 

por competências do Hospital São Vicente foi adquirida e utilizada uma plataforma online 

desenvolvida em Java utilizando base de dados PostgreSQL.  

Esta plataforma é voltada para a estruturação e organização dos processos de Recursos 

Humanos, auxiliando na implantação da avaliação de desempenho por competências e 

metas, gerenciamento de treinamentos, controle do plano de desenvolvimento individual e 

da empresa e gerenciamento de seleção interna e externa. 

O custo desta plataforma é bastante acessível, com planos definidos conforme a 

quantidade máxima de profissionais ativos a serem cadastrados. 

O modelo usado nas avaliações de competências e comportamentos do Hospital São 

Vicente é um comportamento observável, através de entregas. 

Entrega é uma ação ou comportamento observável esperado do avaliado no desempenho 

de sua função. Para cada competência existe uma lista de entregas. 



 

 

 

Figura 8: Lista de quantidade de entregas avaliadas por competências 

 

 Escala de avaliação 

 

Outro ponto de definição da avaliação de desempenho, principalmente no seu componente 

de comportamentos, é a escala escolhida de avaliação. 

A escala tem três grandes aspectos a serem definidos. O primeiro deles é o número de 

opções da escala. Optou-se por uma escala par, com quatro opções, pois em uma escala 

de número par não há “meio termo”, como sendo uma forma de evitar a tendência central 

das avaliações, que leva a maioria dos avaliadores a escolher opções medianas em suas 

avaliações. 

Outro aspecto importante é o rótulo das opções escolhidas. Em alguns casos, as empresas 

optam por deixar as opções com rótulos numéricos (por exemplo 1, 2, 3, 4 e 5). Outras 

empresas optam por substituir os números por uma escala de conceitos, que foi a opção 

utilizada pelo Hospital São Vicente, conceituando a escala como:  supera o esperado, 

atende o esperado, atende parcialmente e insatisfatório. 



 

 

Figura 9: Escala de Conceitos 

 

A escala de avaliação é distribuída em Eixos Funcionais. Os Eixos funcionais refletem a 

maneira como a empresa opera e servem para agrupar cargos que apresentam 

similaridades no seu desempenho, e portanto, requerem as mesmas Competências. 

No Hospital São Vicente, os eixos foram agrupados da seguinte forma: 

 Administrativo/Apoio 

 Assistencial 

 Atendimento 

 Operações 

 Gestão - cargos de liderança 

 

Em cada eixo é definido também o nível de complexidade. Os Níveis são uma subdivisão 

de cada Eixo funcional que permitirá agrupar os cargos quanto ao nível de complexidade 

dos mesmos, definindo-os em estratégico, tático e operacional. 

Após definição da escala de conceitos e definição dos eixos funcionais, foram cadastradas 

as competências essenciais e competências de liderança, com a descrição e as entregas 

avaliadas. 



 

 

 

Figura 10: Plataforma de Avaliação de Desempenho por Competências 

 

4ª Fase: Ciclos de Avaliação de Desempenho 

 

O ciclo de gestão de desempenho é o principal processo de um programa de gestão de 

desempenho. 

O ciclo de gestão de desempenho começa com a definição de expectativas de 

desempenho entre colaborador, gestor e empresa, e termina com uma avaliação desse 

desempenho, recomeçando imediatamente um novo ciclo com uma nova definição de 

expectativas, de maneira contínua. 

A grande maioria dos especialistas divide o desempenho profissional em duas grandes 

dimensões: resultados (outcomes) e comportamentos (behaviors); 

Uma forma intuitiva de entender a diferença entre resultados e comportamentos é pensar 

que resultados são “o quê” o colaborador produz, e os comportamentos são “como” o 

colaborador produz esses resultados. 

As duas dimensões do desempenho são importantes pois servirão de espinha dorsal para 

o ciclo de gestão de desempenho. 

As expectativas de desempenho são representadas e comunicadas de diversas formas. 

Uma das formas de comunicar o que se espera do colaborador é através do “Job 

description”, ou descrição de cargo. 



 

A descrição de cargo é o documento mais fundamental de definição de expectativas entre 

um colaborador e a empresa. Este documento deve delinear a “missão”, ou seja, para que 

o cargo/função existe, as principais responsabilidades a ele associadas, os principais 

indicadores que medem o sucesso na função e as competências exigidas. 

Outra forma de definir as expectativas de uma empresa para com um colaborador é definir 

e comunicar quais comportamentos são esperados, o “como” mencionado acima. 

Os comportamentos podem ser diretamente derivados dos job descriptions, que por sua 

vez vem da análise do trabalho a ser feito – job analysis, podem ser comuns a todos os 

colaboradores, nos casos de competências essenciais derivadas da estratégia da empresa 

ou ainda derivados dos valores da cultura da empresa. 

No Hospital São Vicente os comportamentos foram definidos por eixos funcionais. 

Portanto, a matriz de comportamentos de uma dada função pode ser derivada do trabalho 

a ser realizado, das competências críticas da empresa e dos seus valores, e ainda 

específicos para o cargo, área funcional ou grau de senioridade da função. 

Se o colaborador sabe quais comportamentos que são esperadas dele, ele pode direcionar 

seu comportamento durante o ciclo, para trabalhar de maneira mais alinhada com o que 

lhe é esperado. 

Se o ciclo de gestão de desempenho necessariamente se inicia com algum processo de 

definição e comunicação de expectativas de desempenho, ele termina e automaticamente 

se reinicia com uma avaliação de desempenho. 

A avaliação de desempenho tem como objetivos principais: 

 Mensurar o desempenho do colaborador, para fins de tomada de decisões; 

 Fornecer insumos para que o colaborador se desenvolva, ou seja, melhore seu 

desempenho no próximo ciclo. 

 

5ª Fase: Definição de Metas e Objetivos 

 

As dimensões do desempenho de uma empresa que devem ser avaliadas em conjunto, de 

maneira balanceada são: 

 Financeira: seu crescimento, saúde financeira, geração de caixa, lucratividade, etc; 

 Clientes: a satisfação dos clientes, o market-share, etc; 

 Processos internos: inovação, aspectos operacionais, serviços, etc; 



 

 

 Aprendizado e crescimento: a satisfação dos colaboradores, capacidades, 

treinamento, etc. 

 

Outro efeito importante dos processos de gestão de desempenho é a execução da 

estratégia da empresa. 

Desta forma, os resultados produzidos pelos colaboradores são avaliados com o uso de 

metas que são desdobradas de objetivos estratégicos, como sua missão, visão, 

planejamentos de curto e médio-prazos, e portanto tendem a contribuir para que a 

estratégia da empresa seja executada. 

Outro aspecto importante das expectativas de um colaborador em cada começo de ciclo é 

a definição dos resultados a serem atingidos, o “o quê” que mencionado acima. 

A forma mais tradicional e básica de se definir o que é esperado de um colaborador é 

através da definição de atividades que serão desempenhadas por ele. As atividades 

geralmente são derivadas de um estudo dos processos da empresa, que são quebrados 

em etapas e atividades, atividades estas que são, por sua vez, atribuídas a diferentes 

funções e colaboradores. As principais atividades de um cargo/função geralmente estão 

explicadas no seu job description. Assim, em cada começo de ciclo, são definidas 

atividades que o colaborador deverá desempenhar. 

Um passo à frente das atividades estão os indicadores, que são formas de se medir a 

eficiência e/ou eficácia das atividades realizadas por um colaborador.  

Adiante estão as metas. Metas geralmente definem patamares objetivos que devem ser 

atingidos pelo colaborador nos indicadores que medem suas atividades. Aqui, empresa, 

colaborador e gestor definem um patamar que geralmente envolve o aumento ou a 

redução de um indicador, metas de melhoria ou a sua manutenção dentro de limites 

aceitáveis. 

Por fim, a última forma de definir expectativas sobre “o quê” é esperado do colaborador é 

definir projetos que devam ser conduzidos pelo colaborador no ciclo. Projetos são um 

pouco diferentes de metas, atividades e indicadores pois geralmente não são corriqueiros 

o suficiente para serem atividades, nem são tão mensuráveis a ponto de poderem ser 

medidos com indicadores ou metas sobre esses indicadores. A forma mais comum de 

medir os projetos é quebrá-los em milestones, ou entregas parciais, que sejam delimitadas 

por parâmetros de custo, prazo e escopo.  

 



 

6ª Fase: PDI – Plano de Desenvolvimento Individual 

 

A última forma de se definir expectativas entre um colaborador, seu gestor e a empresa é o 

PDI, que nada mais é do que um norte de desenvolvimento que será o foco do colaborador 

durante o ciclo e que deve ser complementado por um plano de ação por área de 

desenvolvimento que contenha ações práticas que devam ser executadas pelo colaborador 

nessa jornada de desenvolvimento. 

O normal é que o PDI seja composto a partir das áreas que foram destaques positivos e 

negativos do colaborador na última avaliação de desempenho e que estejam alinhados 

com as necessidades do negócio e com as perspectivas e expectativas de carreira do 

colaborador. As áreas de desenvolvimento definidas no PDI servem de expectativas que 

ficam combinadas entre o colaborador, de um lado, e o gestor e a empresa, de outro, em 

relação ao ciclo que se inicia. 

Estas expectativas definidas entre o avaliador e o avaliado são registradas na plataforma 

online utilizada pelo Hospital São Vicente. 

 

Figura 11: Plataforma online - Registro do PDI 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

Os prazos propostos no cronograma inicial estão sendo cumpridos e os resultados obtidos 

estão se refletindo no desenvolvimento das lideranças do Hospital São Vicente. 

No mês de fevereiro de 2020 iniciou-se o segundo ciclo de avaliação de desempenho por 

competências das lideranças. Estão sendo definindos os objetivos e metas para o ciclo que 

será avaliado em setembro de 2020 e desenvolvendo, juntamente com as lideranças, as 

competências para os demais eixos funcionais. 

Com a implantação do programa de gestão de desempenho por competências pode-se 

observar um retorno para a performance da empresa. Há uma maior assertividade na 

alocação dos recursos humanos de acordo com sua competências, melhor tomada de 

decisões e maior eficiência operacional. 

Em breve, espera-se atingir também um maior índice de motivação e engajamento de 

todas as equipes, um maior índice de retenção de talentos e melhoria na comunicação 

entre fucionário e empresa. 

Quanto mais difundida a Gestão por Competências, maior será o comprometimento, o 

entendimento e a aceitação de todos os envolvidos. 

A implantação do Programa de Gestão por Competências é influenciada por diversos 

fatores que irão permitir o avanço nesse processo. Por exemplo: Plano estratégico da 

Organização; nível de maturidade gerencial e da área de RH; sistemas informatizados e 

integrados de Gestão de Pessoas; prontidão e disponibilidade para mudanças.  

Um ponto fundamental nesta etapa foi a negociação de responsabilidades, com a 

participação direta e apoio da direção do Hospital São Vicente e o papel do RH como 

facilitador do processo. 
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