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RESUMO 

A Avianca Brasil, vem apresentando bons resultados nos últimos anos e se 

consolidando, cada vez mais, como uma opção de serviço de transporte aéreo, num 

nicho relevado por quase todas as demais concorrentes. Com espaço diferenciado 

entre poltronas, aeronaves modernas e um serviço de bordo acima da média, vem 

conquistando cada vez mais clientes. Resultados mais expressivos, trazem, como 

consequência, o crescimento da empresa, e consequência disso, mais processos, 

mais burocracia e mais etapas, se comparado ao início da operação, onde tudo fluía 

de forma mais natural. Em meio a esse processo de mudança e crescimento, percebe-

se a necessidade de uma forma estruturada de gerir pessoas, uma trilha de carreira, 

em que haja o reconhecimento dos trabalhadores, predominando a meritocracia, a fim 

de que a gestão seja organizada, transparente e, principalmente, que seus 

trabalhadores assim a percebam, em momentos de ascensão de carreira, de 

estabilidade ou de fim de um ciclo. Com uma trilha clara que demonstre segurança 

aos colaboradores, resultados positivos, bom clima, produtividade e trabalhadores 

promotores da marca.  
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ABSTRACT 

Avianca Brasil has been showing good results in the last years and is becoming 

more consolidated as an air transport service option, in a niche left by almost other 

companies. With differentiated space between seats, modern aircraft and an above-

average on-board service, it has been conquering more clients. With ever more 

expressive results, comes the growth of the company, and with growth, more 

processes, more bureaucracy and more steps, compared to the start of the company's 

operation, where everything flowed more naturally. In the midst of this process of 

change and growth, one notices the need for a structured way of managing people, a 

career track, recognition of employees, meritocracy so that management is organized, 

transparent and, above all, that its employees so they perceive it in moments of career 

ascension, stability or end of a cycle. With a clear and effective track, results a good 

climate, productivity and promoters employers of the brand, arise naturally. This is the 

proposal of our work, which through field research, aimed at career and recognition 

will guide the next steps to study the feasibility of its application or not, in the aircraft 

maintenance sector of the company. The sampling will take place in the group of 

mechanics and managers of the area. Based on the data that the research elucidates, 

the need will be verified, strengths and opportunities for improvement will be checked, 

so that the implementation project going to be as successful as possible. Based on the 

above, the expectation for this project is to gather relevant data from the group that will 

feel the most change in the case of implementation, and that will benefit more from the 

results of a structured and meritocratic career track. 

  

Key Words: Meritocracy. Career track. Recognition. Productivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Avianca Brasil, hoje, vem apresentando resultados positivos em suas 

operações e, por consequência, aumentando a sua participação no mercado. Em 

2017, houve crescimento de 16,4% em passageiros pagantes transportados por 

quilômetro voado (RPK), melhorando seus resultados e atingindo 12,9% de “Market 

Share”. Comparando com 2016, houve aumento de 15,6%, em bilhetes vendidos e 

suas aeronaves tiveram ocupação média de 85,2%. 

Por conta do mercado promissor e das oportunidades apontadas pelos 

especialistas no mercado econômico nacional, já há, por parte, da empresa a 

preocupação em criar uma trilha de carreira para os seus trabalhadores, buscando ter 

equipes de alta performance e, principalmente, reter seus talentos.  

Com base nas pesquisas de clima aplicadas na empresa e também em uma 

pesquisa destinada especificamente para a conclusão deste trabalho, identificamos 

que a principal causa de insatisfação dos funcionários, está relacionada a metodologia 

utilizada para a definição da trilha de carreira da equipe de manutenção mecânica da 

empresa. Em virtude disso, apresentaremos a seguir, uma proposta de metodologia 

simples, prática e viável para que a liderança do setor de manutenção mecânica de 

aeronaves da AVIANCA consiga transmitir de forma clara à sua equipe, quais critérios 

são utilizados para ascensão da carreira de seus profissionais. 

  

1.1 Problema  

 

A ausência de uma trilha de carreira que proporcione uma clara visão do 

processo de ocupação de cargos desmotiva os profissionais e pode gerar dificuldade 

na retenção dos trabalhadores do setor de manutenção e no seu desenvolvimento 

profissional, privando o gestor de uma importante ferramenta de gestão de pessoas. 
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1.2 Justificativa  

 

Em um mercado extremamente competitivo, onde o cliente é muito disputado e 

onde há muitas normas reguladoras, muitas diretrizes e rígidas exigências 

operacionais, seja por órgãos reguladores nacionais, como Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC), ou por entidades reguladoras internacionais, Federal Aviation 

Administration (FAA), European Aviation Safety Agency (EASA), a empresa que tiver 

os processos de governança, gestão e operação mais estruturados, estará mais 

inclinada ao sucesso, ainda mais em um país de dimensões continentais como o 

Brasil, onde há muito a crescer no mercado aéreo, no transporte de passageiros e no 

de cargas. 

Com o aumento da concorrência entre as empresas de aviação no Brasil, 

alguns fatores tornaram-se essenciais para análises críticas, em especial, o fator 

humano, peça chave para um bom desempenho de uma empresa. Por isso, a 

preocupação de desenvolver os trabalhadores para ter uma equipe de alta 

performance. 

Para haver êxito nessa missão e estratégia de gestão de pessoas, ferramentas 

como a avaliação de desempenho e a meritocracia assumem importante papel no 

processo, pois entende-se que, tendo uma ferramenta clara, democrática e com 

critérios bem definidos, fica mais estruturado o papel do gestor para tomadas de 

decisões perante suas equipes. 

Atualmente, poucas empresas possuem trilhas de carreira estruturados para as 

equipes de manutenção, incluindo a Avianca Brasil, onde, para cada trabalhador 

admitido, investimentos são realizados para a formação e para a atualização de um 

trabalhador experiente. A criação de uma trilha de carreira estruturada para a equipe 

de manutenção da Avianca Brasil dará o suporte necessário para as lideranças nos 

seguintes aspectos: desenvolvimento do trabalhador, análise de desempenho, 

promoção por mérito e melhoria contínua dos processos, nos quais, os trabalhadores 

estão inseridos. 

Diante disto, a gerência geral de manutenção, que assumiu a função há dois 

anos, constatou pontos de melhoria que deveriam ser tratados de forma prioritária. Os 
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critérios de promoção do passado são muito questionados e trazem insatisfação dos 

trabalhadores. O modelo antigo de gestão promovia os técnicos, com base nas 

habilitações (certificação emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, após 

a execução e conclusão de curso técnico homologado em Manutenção de Aeronaves) 

que os mesmos tinham. A obtenção de novas carteiras de habilitação, não significava 

que o trabalhador estava mais preparado para uma função, mas era uma autorização 

para execução de serviços em determinados sistemas da aeronave. Mesmo assim, a 

cada nova obtenção de habilitação, a promoção estava assegurada. A consequência 

disto é, um quadro de trabalhadores com altos cargos, devido às diversas 

certificações, porém, como mencionado acima, a certificação não significava alta 

performance, alta entrega e alto desempenho. Essa é a principal demanda para a 

implementação de uma trilha de carreira estruturada. Desta forma, ficará mais claro 

para as equipes, os critérios para o progresso na carreira, que serão apresentados, 

no decorrer do projeto.  

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma proposta de estruturação de carreira para os profissionais do 

setor de manutenção de aeronaves da empresa Avianca Brasil, que valorize o 

desempenho pessoal e estabeleça critérios para a ascensão profissional alinhado aos 

três pilares estratégicos que norteiam a gestão de negócios da empresa: melhorar o 

serviço ao cliente, atingir o lucro líquido e criar a cultura Avianca Brasil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

● Verificar os aspectos referente a percepção de carreira para os 

trabalhadores da empresa; 

● Identificar as melhores práticas de mercado do setor; 

● Tornar transparente o processo de promoções; 
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● Valorizar e reconhecer o papel dos trabalhadores do setor de manutenção 

de aeronaves na empresa Avianca; 

● Fortalecer o pilar de gestão de pessoas, mapeando competências, retendo 

os talentos e criando uma trilha de carreira para os profissionais de 

manutenção. 

● Definir os critérios para progressão funcional. 

  

1.4 Relevância do Projeto 

 

Cuidar do capital humano da empresa é um diferencial com impacto direto na 

produtividade, na performance e nos indicadores de desempenho. Os benefícios 

diretos de uma gestão que reconhece e mantem os trabalhadores engajados, refletem 

em seus clientes. Havendo um sistema de meritocracia, que apresente, de forma 

clara, os requisitos necessários para progressão funcional, o trabalhador percebe o 

reconhecimento de seu trabalho, e se sente mais motivado. Clientes internos e 

externos têm a ganhar com essa proposta, pois os trabalhadores terão um melhor 

desempenho em seus atendimentos. 

Iniciamos o trabalho apresentando a estrutura da empresa, o problema 

trabalhado, a justificativa e os objetivos, encerrando o capítulo inicial com a relevância 

da nossa proposta. 

No capítulo seguinte, a revisão de literatura será abordada para formarmos a 

base conceitual, uma visão geral do tema, através de definições acadêmicas e 

exemplos de casos. 

Na sequência, serão apresentados os métodos, as características do estudo, a 

explanação da pesquisa, ferramentas utilizadas e análises estatísticas. 

Por fim, serão feitas as considerações finais, constituindo os pontos 

evidenciados durante a execução do projeto, bem como alertas e recomendações 

para possíveis vulnerabilidades que forem identificados no decorrer da execução, 

visando mitigar e eliminar riscos, para alcançar os resultados pretendidos. 

 



12 
 

2  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

2.1 Caracterização do Estudo 

 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica, com análise e interpretação dos textos selecionados, que tratam da 

gestão de pessoas, da não existência de uma trilha de carreira e de meritocracia na 

empresa Avianca Brasil e na situação de outras empresas de aviação elencadas e 

citadas neste trabalho e suas melhores práticas.  

Uma pesquisa de clima foi conduzida para auxiliar na investigação de 

fenômenos ligados ao objeto de estudo, além de entrevistas realizadas com 

profissionais da empresa Avianca Brasil, de forma a conhecer melhor a opinião de 

seus profissionais sobre o tema em questão. 

A técnica de coleta de dados escolhida foi a da pesquisa exploratória, sendo 

bibliográfica num primeiro momento, com análise e interpretação dos livros e artigos 

consultados. Posteriormente foi realizado uma pesquisa com o intuito de oferecer 

subsídios à conceituação dos modelos meritocráticos disponíveis, desdobrando-se 

na proposta da trilha de carreira. 

 

2.2 População, Amostra e/ou Participantes 

 

A pesquisa de clima, realizada pela empresa Avianca Brasil em junho de 2017, 

contemplou 85% dos profissionais da equipe de manutenção de aeronaves. Esse 

corpo técnico, por filosofia e prática padrão, atua em manutenção corretiva e 

preventiva, onde há divisões de mecânicos de pista e mecânicos de hangar.  

No gráfico abaixo, é destacado na primeira coluna o número de participantes 

da pesquisa, segregados por regional. Já na segunda coluna, é destacado o 

percentual de cada função dos participantes. 
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Gráfico 1 - Pesquisa de Clima 

 (Avianca Brasil - Junho/2017) 

 

 

O objetivo desta pesquisa, baseou-se, principalmente, em apurar como estava 

a percepção das equipes de manutenção em relação a trilha de carreira e critérios 

para ascensão profissional, na empresa, neste setor. 

Após a pesquisa mencionada acima, em abril de 2018, a gerência de 

manutenção lançou uma nova pesquisa direcionada, somente à liderança, com intuito 

de verificar o nível de insatisfação de suas equipes, cujos resultados estão descritos 

no capítulo 2.7 resultados das pesquisas.  

  

2.3 Local 

 

A estrutura de mecânicos de manutenção aeronáutica constitui o quadro 

técnico da Avianca Brasil que está distribuído em diversas bases de operação da 

empresa, sendo elas: Aracajú, Brasília, Cuiabá, Campo Grande, Confins, Curitiba, 

Florianópolis, Fortaleza, Galeão, Goiânia, Foz do Iguaçu, Ilhéus, João Pessoa, 

Manaus, Belém, Maceió, Natal, Navegantes, Porto Alegre, Recife, Santos Dumont, 

Salvador, Vitória, Juazeiro do Norte, Petrolina e Chapecó. As principais bases de 
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operação para manutenção são em São Paulo. Congonhas e Guarulhos concentram 

a maior parte da população onde a pesquisa foi aplicada. 

Congonhas e Guarulhos são, também, os principais centros operacionais, ou 

hub´s (designação dada ao aeroporto utilizado por uma companhia aérea como ponto 

de conexão para transferir seus passageiros para o destino pretendido) da empresa 

e as operações mais pesadas de manutenção ocorrem nestes locais, ficando para as 

demais bases, os serviços de manutenção de linha menos complexos, ou seja, sem 

haver a necessidade de toda a infraestrutura que, por exemplo, a base Congonhas 

propicia (hangar, ferramental standard/especial, almoxarifado, ferramentaria, suporte 

técnico, engenharia, etc.). 

Descrevendo de forma breve, devemos entender que a manutenção de pista, 

tem a missão de atendimento de aeronaves em trânsito, ou seja, entre um pouso e 

uma decolagem; há um atendimento voltado para pequenas correções que podem 

ter sido geradas em vôo, efetuando ação efetiva para sanar a pane ou, caso aplicável 

e permitido pelos manuais do fabricante da empresa e das autoridades aeronáuticas, 

fazer a liberação, para correção, em parada maior da aeronave.  

Já em relação a manutenção de hangar, este tem foco nas tarefas preventivas, 

baseada nos manuais do fabricante e no plano de manutenção preconizado pelo 

mesmo. Em tese, quanto maior for a produtividade e eficiência da manutenção 

corretiva, menor será a incidência de panes em linha, em trânsito, nas aeronaves da 

empresa, o que tem impacto direto na pontualidade e bom desempenho da malha 

aérea. 

  

2.4 Instrumentos/Equipamentos e Tarefa 

 

Na pesquisa de junho de 2017, optou-se por utilizar um questionário on-line, 

devido a distância entre as bases operacionais e a busca por uma maior aderência 

dos participantes, além de preservar a confidencialidade nas respostas. Já a pesquisa 

aplicada somente à liderança, realizada em abril de 2018, foi composta de 09 

perguntas, sendo 6 delas questões abertas, de resposta livre e 3 onde o trabalhador 

poderia assinalar uma ou mais alternativas que faziam mais sentido para ele, naquele 

momento. As questões foram desenvolvidas para ter-se uma leitura clara da situação 
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motivacional que o trabalhador apresenta nesta fase de sua jornada profissional. 

Como nosso tema trata de uma trilha de carreira e isso afeta a motivação ou falta 

dela, bem como o reconhecimento ou não do profissional, as questões foram focadas 

nesses pontos (conforme apêndice I). 

 

2.5 Procedimentos Experimentais 

 

Para a aplicação das pesquisas, as equipes foram informadas sobre os 

objetivos e incentivadas a responderem. Houve um papel muito importante, por parte 

da gerência, que deixou claro que seria uma ferramenta para mapear o atual 

momento do grupo e, também, para balizar a gestão na formulação de uma estratégia 

de execução de uma trilha de carreira, reconhecimento e meritocracia. 

 

2.6 Variáveis de Estudo 

 

As perguntas dos questionários foram construídas para que houvesse um 

maior nível de precisão e objetividade por parte dos participantes, focando em temas 

motivacionais, reconhecimento, autoavaliação para o crescimento profissional, 

retenção de talentos e, em pontos onde, no entendimento dos participantes, a 

empresa precisa melhorar. 

 

2.7 Resultados das Pesquisas 

 

2.7.1 Mecânicos de Manutenção de Aeronaves 

Dentre as oito variáveis pesquisadas em junho de 2017, com 330 profissionais 

da área de manutenção da empresa, chama a atenção à questão relacionada a trilha 

de carreira, onde este item foi extremamente negativo, conforme gráfico 2, a seguir.  

 

 

Gráfico 2 - Pesquisa Avianca Brasil - Junho/2017 
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2.7.2 Liderança de Manutenção de Aeronaves 

Portanto, em abril de 2018, também foram entrevistados os líderes da 

manutenção, totalizando 21 profissionais, responsáveis pela gestão de todas as 

bases da Avianca no Brasil. 

Quando perguntado aos trabalhadores que participaram da pesquisa o que os 

motiva a trabalhar na Avianca Brasil (gráfico 3), de forma aberta, 31.3% responderam 

que seria por conta do clima de trabalho, 28.1% pelo desenvolvimento na carreira, 

12.5% responderam que são motivados pelos desafios que a empresa oferece, 9,4% 

pelas oportunidades, 6.3% pela cultura da empresa, 6.3% pelo reconhecimento da 

área onde trabalham, viagens recebidas e 6,3% o compromisso da empresa com o 

trabalhador e a possibilidade de sustentar a família pelo emprego que possui. 
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Gráfico 3 - O que o motiva a trabalhar na Avianca? 

 

 

 

Quando solicitado aos trabalhadores escolherem, três opções de motivação 

entre oito itens, foi constatado que 30% se motivam por trabalhar na empresa e 

sentem orgulho disso, 22% são motivados por fazerem o que gostam e onde fazem, 

16% se motivam pelo clima da equipe e bom relacionamento com os colegas, além 

disso, 14% sentem-se motivados pela possibilidade de desenvolvimento pessoal, 13% 

pelo que contribuem para organização, trazendo a realização pessoal e 5% por 

questões salariais. De todas as questões motivacionais levantadas, o ponto com 

menor escolha está relacionado a salários e benefícios. 
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Gráfico 4 - O que o motiva a trabalhar na empresa? (escolha 3) 

 
 

 

Tratando do tema pessoas de referência, foi constatado na pesquisa que os 

trabalhadores mais admirados são os colegas com cargos de gerente e 

coordenadores. Esta admiração deve-se pela experiência que os mesmos possuem, 

bom relacionamento, profissionalismo, transparência, energia, entusiasmo e 

especialmente pelos valores que os mesmos possuem.  

Quanto ao sentimento de ser reconhecido, 90.5% dos trabalhadores sentem-

se reconhecidos. Já 9.5% não tem o mesmo sentimento, essa minoria não percebe 

este valor, por parte da organização. Em relação aos demais, os mesmos dizem 

receber feedback, ter confiança, motivação e autonomia para trabalhar. Também, 

acreditam ter um bom relacionamento e comunicação. Mas, mesmo se sentindo 

reconhecidos, alguns acreditam que a equipe poderia ser mais envolvida e que outros 

aspectos ainda podem ser melhorados. 
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Gráfico 5 - Visão sobre o reconhecimentos e oportunidades 

 

 

 

Na questão relativa à carreira, quando perguntado se os mesmos percebem 

oportunidades para progresso, 90.5% dizem que sim, pela valorização, 

reconhecimento, incentivos, treinamentos, crescimento e, também foi citado, pelo 

programa interno de atração “Voe mais Alto“. Já, 9.5% não percebem oportunidades 

de progresso, pois estes não receberam promoção e nem reconhecimento, 

consequência de não haver uma trilha de carreira estruturada. 

Quando perguntado se conhecem as expectativas da empresa em relação ao 

seu trabalho, 86% responderam que sim, e 14% disseram que não. Estes 86% alegam 

que os processos são bem determinados, que recebem feedback com frequência, que 

o seu trabalho agrega valor, que existe uma boa comunicação no ambiente de trabalho 

e os resultados são claros, mas, mesmo assim, sugerem que seja dado mais 

feedback. Enquanto isso, os 14% salientaram que, ainda, existem muitos pontos de 

melhorias, e que os processos não são bem definidos. 

Em relação ao questionamento se os trabalhadores, recebendo uma proposta 

de trabalho externa com a mesma remuneração, permaneceriam na empresa, 100% 

deles afirmaram que sim, reforçando o clima de trabalho, oportunidades de 

crescimento, valorização que recebem a integração dos trabalhadores e por estarem 

satisfeitos na empresa. 
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Além destas perguntas qualitativas foram realizadas três questões 

quantitativas, apresentadas no gráfico 6. A primeira, questionando aos participantes 

onde pretendem estar daqui dois anos: 71.4% pretendem continuar na empresa, mas 

em um cargo melhor, 23% também querem continuar na empresa, mas no mesmo 

cargo e, 4.8% pretende estar trabalhando por conta própria. Nesta questão, nenhum 

trabalhador gostaria de estar aposentado, todos querem continuar trabalhando, a 

maior parte na Avianca Brasil e, a minoria, como dono do próprio negócio. 

 

Gráfico 6 - Onde você pretende estar daqui dois anos? 

 

 

Por fim, um dos aspectos que ainda precisa ser desenvolvido na Avianca Brasil 

é a participação nas decisões que os afetam, resultando em 26% das respostas dos 

trabalhadores. Conforme mostrado no gráfico 7, as decisões ao serem tomadas, dão 

a impressão de que não são explicadas ou passadas em todos os níveis hierárquicos. 

Percebe-se, ainda, que, em 18% das respostas, há uma necessidade de preparar os 

líderes para coordenarem suas equipes e, de melhoria nas informações que dizem 

respeito a gestão, resultados e indicadores. Apesar de 17% terem respondidos que o 

que mais os motiva é a valorização e reconhecimento, ainda assim, é mencionado 

que são fatores a serem desenvolvidos. Também, 17% responderam haver 

necessidade de melhorar a união entre as áreas e 17% em melhorar o fluxo de 



21 
 

informação dentro da empresa. Entre as opções oferecidas, apenas 5% apontou 

oportunidade de treinamento como aspecto que precisa ser desenvolvido e nenhum 

respondente se referiu à necessidade de punições. 

 

Gráfico 7 - Quais aspectos organizacionais precisam ser desenvolvidos?  
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3 BASES CONCEITUAIS 

 

 

3.1 Motivação 

 

O objetivo central, da maioria das empresas, é crescer e ter lucros constantes, 

e, para isso, é importante manter sua equipe engajada e com ritmo de trabalho de 

alta performance. O primeiro passo, o processo de atracação e a seleção dos 

profissionais devem ser cuidadosamente elaborados, e, teoricamente, o profissional 

com a melhor qualificação e cuja cultura se enquadra nos valores da empresa é 

escolhido. O segundo passo, é integrar e acolher essa nova pessoa, e após cabe ao 

líder incluir o novo profissional ao time. 

Apesar do trabalhador iniciar com todos os procedimentos padrões, depois de 

algum tempo o gestor percebe que o ritmo de trabalho do profissional contratado não 

está correspondendo às suas expectativas; na busca pelas causas possíveis ele 

chega no fator-chave para o bom desempenho do profissional. A motivação! 

É complicado definir o conceito de motivação, que tem sido utilizado de tão 

variados sentidos e em diversas ocasiões. O motivo é aquilo que conduz alguém a 

agir de determinada forma, e nesse sentido, a motivação está relacionada com o seu 

sistema cognitivo. Da mesma forma que os indivíduos são únicos, sua percepção 

quanto à motivação também é única: as necessidades variam de pessoa para 

pessoa, produzindo diferentes padrões de comportamento (os valores sociais, as 

capacidades para atingir os objetivos são igualmente diferentes, etc). 

Segundo Maximiniano (2004), a palavra motivação deriva do latim “motivos”, 

movere, que significa mover. O seu sentido original fundamenta-se no processo no 

qual o comportamento é incentivado, estimulado ou energizado por algum motivo ou 

razão. 

A motivação está diretamente ligada ao comportamento humano, por isso, é 

diferente para cada indivíduo e suas motivações. 

Cada ser humano tem seus objetivos de vida decorrentes das suas 

experiências, com isso, possuem um conjunto de necessidades diferentes que se 
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organizam de forma hierárquica. Maslow organizou a sua teoria como mostra a 

pirâmide abaixo:  

 

Figura 1 - Pirâmide de Maslow  

 

 
Fonte: http://depsicologia.com/piramide-de-maslow/ 

 

 

De acordo com Maslow, as necessidades básicas constituem a sobrevivência 

do indivíduo e a preservação da espécie: alimentação, sono, repouso, abrigo, etc. 

Em resumo, apenas e tão somente, quando uma necessidade for satisfeita, o 

ser humano terá necessidade da próxima. 

Esta teoria vem sendo utilizada por empresas para conhecer melhor os 

trabalhadores e também os clientes. Com isso, a análise é mais precisa e o gestor 

possui ferramentas para tomar a melhor decisão. 

 

3.2  Trilha de Carreira, avaliação de desempenho, remuneração e 

reconhecimento 

  

Após compreender mais sobre motivação, importante analisar alguns aspectos 

em relação a trilha de carreira que tem como conceito, uma trilha a ser percorrida pelo 

trabalhador dentro de uma estrutura hierárquica, de postos ou cargos, estabelecida 
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pelas empresas. Para Chiavenato (1999), carreira significa uma sequência de 

posições e atividades desenvolvidas por uma pessoa ao longo do tempo em uma 

organização. 

Por parte da organização, é uma forma de organizar as pessoas em grupos de 

atividades e remunerações e para tanto, deve fazer parte de um plano de gestão, a 

ser escrito e compreendido entre todos os interessados no processo. 

Portanto, a elaboração de um plano de cargos e salários é uma ferramenta de 

gerenciamento de pessoas para as organizações de extrema importância, no qual, 

podemos separá-las de três formas: 

Trilha de Carreira Linear - Tem um desenho onde a estrutura de relacionamento 

entre os cargos é direta em uma única direção (DUTRA, 2002). Ideal para empresas 

em fase de expansão, onde o crescimento do negócio exige um aumento também no 

quadro de trabalhadores.  

Trilha de Carreira em Y - Usado principalmente para carreiras técnicas que em 

determinado momento da ascensão o profissional pode escolher entre dois caminhos 

distintos: a carreira de especialista ou de gestor caracterizando a bifurcação Y do 

caminho. A carreira Y é mais comum em empresas ou áreas de pesquisa e 

desenvolvimento, já em áreas comercial, marketing, administrativas ou financeiras, 

não são usualmente praticadas (PONTES, 2007). 

Trilha de Carreira em W - Idealizado por Roberto Pierre Rigaud, (RIGAUD, 

2015) a Trilha de Carreira em W tem o objetivo de promover a flexibilidade entre os 

cargos oferecidos nas empresas, quer sejam técnicos ou administrativos. O 

profissional tem a oportunidade de atuar em outros cargos de forma versátil e dinâmica 

uma vez que uma área não exclui a outra, pois leva em conta a interdisciplinaridade. 

  

3.2.1 Elaboração da Trilha de Carreira 

Para a elaboração da trilha de carreira, as seguintes etapas devem ser 

consideradas e desenvolvidas, conforme Pontes (2007): 
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3.2.1.1 Planejamento e Divulgação da Trilha 

Inclui as fases de: Elaboração do Trilha, Discussão da mesma com as 

gerências, aprovação e a divulgação aos trabalhadores. 

 

3.2.1.2 Análise dos cargos 

Constitui a coleta dos dados, descrição dos cargos e especificação dos 

cargos, titulação dos cargos, classificação dos cargos. Nesta etapa destaca-se a 

fase de classificação, pois é necessário ao realizá-la, que se define:   

1) As regras para desempenho do cargo; 

2) O escopo de responsabilidade do cargo; 

3) As relações de complexidade da atuação; 

4) Treinamentos exigidos. 

 

3.2.1.3 Avaliação de cargos na estrutura da empresa 

Deve haver preocupação da adequação do projeto, estar totalmente 

ajustada ao porte da empresa e às relações com outros cargos de áreas diferentes. 

Para Chiavenato (2000), os diversos cargos, das diversas áreas de especialidades 

da estrutura da empresa, devem ser comparados, para ajuste de remuneração 

entre os diversos níveis e tipos de conhecimentos.  

Existem vários métodos para prover uma avaliação de cargos e todos 

concordam que inicialmente a estrutura seja orientada pela estratégia de cada 

organização. 

  

3.2.2 Pesquisa Salarial 

Essa ferramenta busca manter a empresa atualizada, em relação às práticas 

de remuneração do mercado, mantendo-a competitiva e auxiliando na estratégia 

de retenção de talentos e atração de trabalhadores que possam ser potenciais para 

a organização, conforme preceitua Chiavenato (2000). Para sua aplicação, 

algumas etapas devem ser seguidas: 



26 
 

1) Seleção dos cargos chaves participantes da pesquisa salarial. 

2) Criação de um painel de empresas participantes. 

3) Contatos com as organizações para fazer o convite. 

4) Elaboração dos formulários de coleta de dados (caderno de coleta). 

5) Análise dos dados coletados. 

6) Tabulação dos dados. 

7) Elaboração dos relatórios gerenciais com os resultados. 

8) Informações ao comitê, através dos relatórios gerenciais. 

9) Fornecimento dos resultados aos participantes. 

 

3.2.3 Avaliação de Desempenho 

A avaliação de desempenho é um processo que as empresas utilizam para 

medir o desempenho dos trabalhadores, via critérios pré-estabelecidos. Assim, pode-

se acompanhar a evolução, ou não, do indivíduo ou da equipe via métricas a serem 

empregadas. O resultado é a maior facilidade de mapear talentos, estagnações ou 

até mesmo, fins de carreira. Com esse processo estruturado e definido, pode-se 

balizar a carreira dos trabalhadores, trabalhar nos pontos de melhoria, fortalecer os 

pontos de destaque e dar um direcionamento, alinhado com os objetivos da 

organização.  

Para Shigunov Neto (2000) a evolução do pensamento administrativo está 

dividida em 7 abordagens distintas, sendo que a avaliação de desempenho teve um 

foco diferente para cada uma delas: 

1) Abordagem Clássica: Construída pela Administração Científica de Taylor, 

com ênfase nas tarefas e a de Fayol que enfatizava a estrutura 

organizacional. A avaliação de desempenho naquele momento tinha com 

ênfase às tarefas. 

2) Abordagem Humanística: Teve como precursor Elton Mayo. A avaliação de 

desempenho nessa abordagem passou a observar outros aspectos como o 

psicológico e o ambiental por considerar que as condições de trabalho 

também eram fatores influenciadores no desempenho das pessoas. 
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3) Abordagem Neoclássica: Composta de duas fases: A Teoria Neoclássica da 

Administração, na qual se enfatizam os princípios clássicos da prática da 

administração, os resultados, os objetivos e o ecletismo. A segunda fase foi 

a da Administração por Objetivos, destacando a necessidade do 

estabelecimento de objetivos pelas partes envolvidas, bem como a 

elaboração de metas. Os sistemas de avaliação naquela época continuavam 

considerando os aspectos psicológicos e ambientais, no entanto tinham 

como principais características o estabelecimento de metas e objetivos a 

serem cumpridos. 

4) Abordagem Estruturalista: Surge com a Teoria Burocracia, na qual tinha 

como fundamento a estrutura organizacional, o modelo burocrático de 

organização e a Teoria Estruturalista (mais voltada para a sociologia 

organizacional). A avaliação de desempenho naquele período contemplava 

a execução do trabalho e as condições organizacionais. 

5) Abordagem Comportamental: Composta por duas teorias: A Teoria 

Comportamental (Behaviorista) na qual se enfatizava as pessoas e a Teoria 

do Desenvolvimento Organizacional, que visava uma mudança planejada e 

estruturada da cultura organizacional. Nesta abordagem a avaliação de 

desempenho considerava os aspectos psicológicos, a motivação, a 

organização, o ambiente e os grupos de trabalho. 

6) Abordagem Sistêmica: Composta pela Teoria Interdisciplinar, a qual se 

constituía de princípios e modelos adaptáveis em todas as ciências. Divide-

se nas fases da Cibernética, da Teoria da Matemática e da Teoria dos 

Sistemas. Os sistemas de avaliação naquela época contemplavam os 

elementos da organização e do trabalho, minimizado a importância do 

homem nesse contexto. 

7) Abordagem Contingencial: Surge com as pesquisas de Chandler, Burns e 

Stalker, Woodward e Lawrence e Lorsch. Considera a organização como um 

sistema aberto que mantém relação com diversos sistemas internos e 

externos, considerando desse modo as condições ambientais e as práticas 

organizacionais de gestão fatores condicionantes para desempenho 

organizacional. Os sistemas de avaliação de desempenho nessa abordagem 

contemplavam aspectos das teorias tecnicista e humanística. 
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3.2.4 Meritocracia 

Em relação a meritocracia, este é um sistema social no qual recompensas e 

posições hierárquicas são conquistadas apenas com base nos méritos de cada um, 

e não levam em conta mais os fatores como, classe, sexo, grupo racial ou saúde 

(LAWSON & GARROT, 1993). 

Segundo o dicionário Oxford Advanced Learner´s Dictionary (2005), 

meritocracia é definida como: “País ou sistema social onde as pessoas obtêm poder 

ou dinheiro com base em sua capacidade”. 

Meritocracia é um modelo de gestão definido, segundo Barbosa (1999), no 

nível ideológico, como um conjunto de valores que postula que as posições dos 

indivíduos na sociedade devem ser consequências do mérito da cada um. Ou seja, 

do reconhecimento público da qualidade das realizações individuais. 

Ainda segundo Barbosa (1999), a meritocracia pode ser vista sob dois pontos 

diferentes, o afirmativo e o negativo. Sob o ponto de vista afirmativo o critério básico 

de organização social o desempenho das pessoas, deve ser consequência do 

conjunto de talentos, habilidades e esforços de cada um. Sob o ponto de vista 

negativo a meritocracia é entendida com um conjunto de valores que rejeita toda e 

qualquer forma de privilégio hereditário e corporativo e que avalia as pessoas de 

forma única, não levando em conta a sua trajetória profissional.  

A meritocracia é um modelo de gestão baseado, apenas, no cumprimento de 

metas e objetivos, que considera o desempenho momentâneo do trabalhador como 

fator chave da composição da sua remuneração (BARBOSA, 1999). 

Nesse contexto, o fator humano, diferencial para a competitividade das 

organizações, tem se destacado como um ponto limitador do aproveitamento das 

oportunidades de negócio, seja pela escassez, falta de qualificação ou rotatividade 

(DUTRA, 2007). 

A meritocracia tem como objetivo destacar o reconhecimento de cada 

indivíduo através do seu esforço, dedicação e desempenho em tarefa ou meta 

determinada e não leva em consideração fatores como a idade ou o tempo de 

trabalho em uma organização, mas, sim, o desempenho e o resultado do trabalhador. 

O mesmo pode ser reconhecido através de: prêmios, promoções e desenvolvimento 

de uma trilha de carreira, remuneração variável, reconhecimento verbal ou escrito. É 
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uma forma de reter talentos na organização e promover engajamento de todos na 

busca da melhoria contínua para obtenção de melhores resultados.  

Ainda sobre a meritocracia, cabe dizer que é o modelo de gestão baseado no 

mérito, no qual, promoções e outras recompensas são conquistadas por quem 

apresenta resultados diferenciados. Metas quantitativas (mensuradas por notas) e 

qualitativas (avaliadas pela observação do gestor e expostas ao trabalhador por meio 

de feedbacks) são previamente firmadas com os líderes e devem estar alinhadas aos 

objetivos estratégicos da organização. A superação dos objetivos é recompensada 

com prêmios. Tais recompensas podem ser bônus, como viagens, bolsas de estudos, 

valores financeiros, acréscimo de salário, entre outros (DUTRA, 2007).  

Há casos em que o sistema está vinculado à participação nos lucros da 

empresa. Quando a superação de metas é contínua, pode levar à promoção do 

trabalhador. Mas antes de aplicarmos o modelo meritocrático, devemos estar atentos 

a certos cuidados importantes, para que a organização não passe por possíveis 

problemas como a desmotivação e piora no rendimento da equipe. 

Os líderes têm papel fundamental ao dar feedbacks construtivos e se 

manterem atentos ao desenvolvimento de cada membro da equipe. Os feedbacks 

são oportunidades de realinhar metas e perceber como o trabalhador é visto pelo 

líder e pela empresa. Quando o trabalhador receber um retorno referente às suas 

metas não atingidas, deverá questionar os motivos de cada decisão. Caso não 

concorde com algum ponto a desenvolver, é necessário buscar o entendimento com 

o gestor, como poderia ter feito melhor ou diferente para se aproximar dos reais 

resultados esperados. Essas conversas são grandes oportunidades para esclarecer 

eventuais dúvidas, aprender com a experiência dos demais e se sentir cada vez mais 

preparado para alcançar os objetivos planejados.  

De acordo com Esteves (2014), a globalização influenciou na difusão da 

cultura meritocrática nas organizações aqui no Brasil. Segundo a especialista, as 

primeiras empresas a estabelecerem a gestão de desempenho de pessoas e equipes 

baseada em metas quantitativas e qualitativas foram as multinacionais de grande 

porte, que há mais ou menos 10 anos praticam esse modelo. 

Atualmente as organizações vivem em um ambiente volátil, incerto, complexo 

e ambíguo (VUCA - Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous), onde precisam se 
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adaptar rápido a mudanças no mercado global e buscar o melhor posicionamento 

estratégico para o negócio. Reter talentos e premiar os positivamente os profissionais 

diferenciados, pode ser o algo a mais que contribuirá para a perenidade das 

organizações Esteves (2014).  

Diante do exposto acima, a meritocracia visa destacar o reconhecimento de 

cada indivíduo através do seu esforço, dedicação e desempenho em tarefa ou meta 

determinada e não leva em consideração o tempo de trabalho em uma organização, 

mas sim o desempenho de cada trabalhador. Diversas empresas na atualidade 

utilizam deste sistema social com os seus trabalhadores através de programas de 

avaliação de desempenho, onde com base nos resultados obtidos, o trabalhador 

pode ser reconhecido através de: promoções e desenvolvimento de uma trilha de 

carreira, remuneração variável, premiações, reconhecimento verbal ou escrito. É uma 

forma de reter talentos da organização e, também, de estabelecer metas que 

impactem o desenvolvimento do negócio, relacionando-as diretamente com o 

desempenho de cada trabalhador e reconhecendo-o quando houver superação da 

mesma. Também é uma forma de motivar os trabalhadores para obtenção de 

melhores resultados e levá-los ao limite da superação do potencial de cada indivíduo 

dentro da organização Esteves (2014).  

Por isso, trabalhar e desenvolver o capital humano dentro da organização é 

essencial, os trabalhadores precisam estar engajados e preparados para conviver 

com este tipo de ambiente, buscando os melhores resultados, através do 

desenvolvimento de melhores práticas de mercado e melhorando continuamente a 

sua respectiva performance. 

 

3.2.4.1 Processo e promoção 

Os critérios para a promoção do trabalhador a uma nova função, dentro da 

organização que atua com o sistema meritocrático, estão ligados não só na formação 

acadêmica e no tempo de empresa, mas também ao desempenho do mesmo em sua 

função atual, o que traz para o trabalhador uma visão dos valores da organização em 

relação ao desenvolvimento do capital humano. 

Um processo justo e transparente para todos, que visa reconhecer o 

trabalhador através de suas atitudes e responsabilidade na função exercida. 
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3.2.5 Remuneração variável 

A vinculação da remuneração variável ao desempenho é considerada forte 

fator motivacional, principalmente, para atrair e reter os profissionais (WOOD JR e 

PICARELLI, 2004). 

As organizações visam melhorar continuamente os seus resultados 

financeiros, por isso, buscam estabelecer metas para cada área, o que faz com que 

o trabalhador seja estimulado a desenvolver a sua atividade da melhor maneira e 

trazendo resultados significativos para a organização. Após o resultado alcançado e 

de acordo com o prazo estipulado, o trabalhador recebe a remuneração variável, uma 

forma justa de reconhecimento do mesmo, visto que ambas as partes ganham, a 

organização que atinge a meta estabelecida pelos seus acionistas e o trabalhador 

que estará motivado a entregar cada vez mais o resultado esperado pela 

organização. 

De fato, atrelar o processo produtivo a remuneração variável, traz benefícios 

motivacionais ao trabalhador, mas em especial, faz com que o trabalhador busque o 

limite de sua capacidade para executar as suas atividades. 

 

3.2.6 Reconhecimento verbal e escrito 

Outra forma de reconhecimento pode ser verbalmente ou por escrito ao 

trabalhador, que também é uma forma de motivação. No qual, mostra o caminho que 

o mesmo está seguindo está em linha com os objetivos da organização. Uma 

ferramenta importante no reconhecimento do trabalhador é o feedback construtivo, 

onde podemos mencionar a metodologia dos 4Es utilizada em 2018 em treinamentos 

internos pela empresa Bunge, conforme informado pelo gestor de logística portuária 

da empresa: 

 

Engajar: Etapa que o gestor busca criar uma relação de confiança com o trabalhador, 

no qual, sustenta a comunicação aberta durante todo o feedback. 

O gestor irá planejar um encontro com o trabalhador, reservando uma data na 

agenda, além de se preparar para a reunião, levando apontamentos sobre os pontos 



32 
 

fortes e também sobre os pontos de melhoria. É necessário que o gestor mantenha 

o foco na reunião e evite que o diálogo siga por outros assuntos.  

Nessa etapa, a missão do gestor é estabelecer um canal de comunicação e um 

ambiente seguro para que o trabalhador se sinta importante para a empresa. 

 

Explorar: Etapa para o gestor se dedicar ao diálogo, focando em ouvir o trabalhador.  

O gestor precisará ter atenção no diálogo, dar a oportunidade para que o trabalhador 

coloque o seu ponto de vista, demonstrar interesse pelo o que o trabalhador está 

dizendo. Procurar filtrar por relevância os assuntos tratados, esclarecer o que for 

necessário e checar o entendimento do trabalhador. 

A missão do gestor nessa etapa será garantir que a perspectiva do trabalhador seja 

apresentada em sua totalidade.    

 

Explicar: Etapa para o gestor especificar o que está funcionando e o que não está 

estimulando ações potenciais para o trabalhador seguir.  

O gestor precisa envolver o trabalhador na busca de soluções para eventuais 

problemas na produtividade e dar o direcionamento correto para o mesmo, mantendo 

uma comunicação eficaz, tendo um abordagem específica e, enfatizando o que falta 

e não o que está errado. Tratar o feedback como uma oportunidade e não como uma 

ameaça. 

Em resumo, nesta etapa o gestor fornecerá a análise das causas e o impacto das 

ações. O trabalhador deverá em conjunto com o gestor, descobrir novas formas de 

pensar e agir. 

 

Executar: Etapa para o gestor definir em conjunto com o trabalhador um plano de 

ação com prazos para soluções que estão impactando o seu desempenho ou 

melhorias no processo produtivo. Após esta etapa, o gestor deverá estimular o 

trabalhador a colocar em prática o plano de ação, deixando claro que, o combinado 

dependerá do comprometimento do trabalhador. 
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3.2.7 Premiações 

Por fim, algumas organizações estabelecem metas para todas as equipe e 

unidades de negócio, visando uma competitividade sadia e responsável, por parte de 

todos os trabalhadores. As premiações para a melhor equipe ou unidade de negócio 

variam. O reconhecimento pode ser através de viagens totalmente custeadas pela 

organização, por reconhecimento público em um evento onde haja a participação de 

gestores e demais executivos, tanto da área de manutenção, quanto de áreas 

parceiras. Também são fatores motivacionais para o bom desempenho e 

comprometimento de cada trabalhador. 
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4 REALIDADE ATUAL DA EMPRESA AVIANCA 

 

 

4.1 Visão Geral  

 

Atualmente a Avianca Brasil possui documentação normativa que, mesmo de 

forma inicial, já traça um desenho que abrange, desde os requisitos para o cargo de 

entrada na área técnica, que é o técnico trainee até o nível de coordenação. Este 

trabalho foi desenvolvido com o intuito de mudança em relação a um modelo passado, 

de trilhas de carreira, para um modelo atual, que envolve ferramentas de gestão, 

aproximando a empresa e seus processos, de modelos atualizados e mais efetivos.  

 

4.2 Objetivos  

  

O desenvolvimento deste projeto, que foi mapear, desenhar e criar requisitos 

para os cargos técnicos. Foi desenvolvido com o intuito de mudança em relação a um 

modelo passado, de trilhas de carreira, para um modelo atual, que adote ferramentas 

de gestão, aproximando a empresa e seus processos, de modelos atualizados.  

Espera-se com isso um sistema objetivo, lógico, que faça sentido às equipes 

de manutenção e que gere condições de desenvolvimento às pessoas, e, por 

consequência, traga à Avianca Brasil, um processo estruturado e efetivo que auxiliará 

na retenção e no desenvolvimento de melhores profissionais para o setor. Em resumo, 

o objetivo é apresentar, num prazo de um ano, um projeto claro, embasado e conciso, 

para a implementação da trilha de carreira no setor de manutenção de aeronaves da 

empresa, bem como sistema de reconhecimento para esse público.  
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4.3 Principais Stakeholders  

 

Para que a empresa chegasse a um modelo ideal e para que pudéssemos 

propor um projeto aplicável à empresa Avianca, foram consultados, de forma 

superficial, por meio de pesquisas, trabalhadores do mesmo setor, de empresas 

congêneres, como é a estrutura das trilhas de carreira, requisitos, modelos de ciclos 

de avaliação e demais ferramentas de gestão de pessoas em suas organizações. Por 

meio de pesquisas em bibliografia especializada, também foram vistas as ferramentas 

de gestão que entendemos serem mais efetivas para nosso projeto e posterior 

apresentação à empresa, bem como o estudo de casos de sucesso em relação ao 

uso de ferramentas de gestão de pessoas e reconhecimento. 

 

4.4 Metodologia empregada  

 

▪ Entrevistas com os trabalhadores do setor de manutenção de aeronaves do 

quadro atual. 

▪ Pesquisas internas, por meio de questionários com perguntas construídas em 

uma sequência lógica, que busque o diagnóstico, mais real possível, em 

relação à percepção dos funcionários sobre os critérios de promoções e o real 

entendimento sobre a trilha de carreira na área. 

▪ Análise documental, efetuada com uma leitura e compilação dos dados da 

pesquisa acima referida. 

 

4.5 Síntese das percepções/fatos  

 

Após a análise, ficou bastante claro para o grupo, que os trabalhadores 

participantes não estão satisfeitos quanto às movimentações de pessoas, promoções, 

que ocorrem neste momento. Entendem que o processo necessita de maior 

transparência, requisitos definidos, comunicação do processo e de um sistema com 

uma estrutura clara, onde, fique fácil o entendimento de onde o funcionário está, o que 



36 
 

ele precisa fazer para estar na cadeira seguinte, o tempo que isso demanda e como 

surgem e são divulgadas as oportunidades. 

 

4.6 Necessidade de uma Trilha de Carreira 

 

A Avianca Brasil, passa por um bom momento, aumentado sua participação 

no mercado doméstico, abrindo bases, até então operadas somente por suas 

concorrentes e investindo num serviço de bordo diferenciado. Diante de tal cenário, 

espera-se, gradativamente, à exemplo do que já ocorreu com empresas que tiveram 

seus momentos de crescimento, onde seus trabalhadores passaram a ter maior 

visibilidade no mercado, pois entende-se que, resultados diferenciados, são oriundos 

de equipes diferenciadas, treinadas, focadas e competentes. 

Os fatores acima, somados à perspectiva de aquecimento do mercado, trazem 

um cenário de ajustes de efetivo, por partes de todas as empresas aéreas, devidos 

às mesmas, sem exceção, terem movimentado seus efetivos, no sentido de redução 

de quadro, em especial devido aos anos de recessão que o país atravessou. 

A preocupação da empresa, nesse sentido, é criar estratégias de 

gerenciamento, fazendo com que seus salários sejam competitivos, contando com 

trabalhadores engajados e sempre em busca de resultados melhores. 

A falta de uma trilha de carreira e de um sistema meritocrático, situação esta, 

que podemos definir como estado atual, pode impactar negativamente no propósito 

da organização, no que diz respeito à gestão de pessoas. 

 

4.7 Indicadores de Desempenho da Manutenção de Aeronaves – Avianca Brasil 

 

4.7.1 Relação de Tarefas Programadas x Executadas 

Esse indicador mede o aproveitamento de execução de tarefas que foram 

programadas (sejam elas corretivas ou preventivas) pelos setores de suporte, como 

planejamento e controle de produção (PCP) e centro de controle de manutenção 

(MOC). Quanto maior for o índice de aproveitamento, melhor será o resultado. 
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A Avianca Brasil tem como meta, neste indicador, atingir 90% de 

aproveitamento. Nos primeiros 3 meses de 2018, está com 83% de aproveitamento. 

 

Gráfico 8 - Indicador de Desempenho da Manutenção de Aeronaves  

(Avianca Brasil, 2018) 

 

 
 

 

4.7.2 Diferimentos 

Do indicador de diferimento, é feita uma análise das tarefas não executadas. O 

intuito deste indicador é entender os motivos das não execuções, sejam eles, 

materiais, ferramentas, programação além da capacidade, logística, entre outros. O 

ganho do bom gerenciamento do diferimento é a interação entre as áreas, em reuniões 

que são feitas para discussão deste número, onde cada setor expõe o impacto do 

outro na cadeia e suas consequências. Daí surgem as oportunidades de melhorias e 

espera-se que o número seja minimizado ou eliminado, na melhor hipótese. 
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Gráfico 9 - Indicador de Atendimento da Manutenção de Aeronaves 

 (Avianca Brasil, 2018) 

 

 

 

Gráfico 10 - Principais Diferimentos da Manutenção  

(Avianca Brasil, 2018) 
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4.7.3 Produtividade 

Outro importante indicador do setor de manutenção de aeronaves é a 

produtividade, onde é comparada a quantidade de homem hora (jornada normal do 

mecânico, menos o tempo de intervalo regulamentar, menos eventuais desperdícios, 

perdas ou atividades que não agregam valor direto à execução da manutenção), com 

a quantidade de homem hora empregada nas tarefas que foram executadas.  

A empresa tem esse indicador por cada base de produção. Conforme o gráfico 

11, a seguir, lembrando que a meta da empresa é usar, no mínimo, 75% de sua 

capacidade de mão-de-obra. 

 

Gráfico 11 - Indicador de Produtividade da Manutenção de Aeronaves 

(Avianca Brasil, 2018) 
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5  BENCHMARKING 

 

 

Com a contextualização da trilha de carreira referida no capítulo 3.2, podemos 

revisitar alguns conceitos e exemplificá-los em alguns casos, como do Banco do 

Brasil, segundo Teixeira (2008), e também, da LATAM, caso prático, que buscamos 

informações à respeito, em nossa pesquisa de campo, que será visto a seguir.  

A preocupação com o desempenho dos trabalhadores é um dos fatores que 

deve fazer parte do dia-a-dia das empresas. A avaliação de desempenho está se 

tornando parte atuante da estratégia gerencial. Muitas empresas ainda questionam 

como e porque avaliar seus trabalhadores. Toda empresa precisa avaliar 

periodicamente seus trabalhadores, pois assim ela consegue acompanhar como está 

seu desenvolvimento na execução de tarefas, sua motivação e comprometimento. A 

avaliação quando feita positivamente tem muitos benefícios e beneficiários.  

As empresas estão evoluindo e se preocupando mais com seu recurso 

humano, o maior ativo de toda empresa. Aumentando a produtividade, a qualidade de 

vida e a satisfação de todos. Por muito tempo administradores preocuparam-se com 

a eficiência da máquina como um meio para aumentar a produtividade da empresa. 

Com o passar do tempo as organizações conseguiram resolver problemas 

relacionados à máquina e não problemas relacionados ao homem, deixando a 

eficiência a desejar. A partir do surgimento da Escola das Relações Humanas a 

preocupação maior dos administradores passou a ser o homem 

(CHIAVENATO,1999). 

 

5.1 Banco do Brasil 

 

Com a constatação da necessidade de avaliar seus funcionários, o Banco do 

Brasil, passou a planejar e analisar as ações necessárias, até que, de fato, os planos 

de avaliações entrassem na fase de execução, o que levou sete anos, de 1998 até 

2005.  
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Os métodos tradicionais foram abandonados e a avaliação de desempenho, 

por modelo de competências, deu a base e suporte para que a trilha de carreira 

prosperasse, além de trazer benefícios para todas partes envolvidas. O método está 

bem estruturado e maduro. A avaliação 360 graus está implementada, o avaliado, em 

determinado momento é avaliador. Todos recebem feedback e são balizados em 

função de sua avaliação e seus objetivos, de forma com que haja prosperidade na 

carreira. Segundo Teixeira (2008), este trabalho foi e está sendo um caso de sucesso, 

conforme avaliação dos gestores do Banco do Brasil.  

 

5.2 LATAM 

 

Há mais de cinco anos, bases de manutenção de aeronaves da empresa 

LATAM criaram um programa chamado SuperAr. De forma resumida, em ciclos de 6 

meses, trabalhadores de qualquer nível, do setor de produção de manutenção, do 

auxiliar técnico, que é o cargo inicial, ao mecânico sênior, e seus líderes, são avaliados 

em matrizes pré-definidas, que estão totalmente alinhadas com as guias de conduta 

da empresa: Segurança, Eficiência e Ser Atencioso. Todos largam em condição de 

igualdade, com a máxima pontuação. Caso ocorram desvios, também pré-

estabelecidos nos manuais de procedimentos, normas e conduta, o trabalhador e/ou 

sua equipe e líderes, sofrem descontos e, dependendo do desvio, podem ser 

eliminados do ciclo. Ao final deste, o trabalhador, a equipe e o líder, com maior 

pontuação, são premiados com troféu, o setor recebe a visita da Diretoria da área, da 

gerência e de executivos convidados, de forma a enaltecer o evento e prestar seu 

reconhecimento pessoal pelo resultado diferenciado.   
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5.3 Análise Benchmarking 

 

 Com base nas referências, o Benchmarking é um dos instrumentos mais uteis 

de gestão para melhorar o desempenho de produtividade das empresas. A essência 

parte do princípio que nenhuma organização é melhor em tudo, o que nos hesita a 

buscar no mercado quem faz melhor que nós. A necessidade de Buscar o 

Benchmarking se dá quando nosso negócio começa a diminuir sua rendibilidade. 

 Nos casos analisados, podemos afirmar que o capital humano é a principal 

ferramenta para obter desempenho e resultado para seu negócio, e por meio de 

programas estruturados, visando à melhoria da produtividade e avaliações de 

desempenho de cada trabalhador, é possível aplicar uma trilha de carreira justa e 

transparente dentro de qualquer empresa. 
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6 MODELO CONCEITUAL 

 

 

Baseados no referencial teórico e nas pesquisas de benchmarking, no que 

tange a avaliação de desempenho, entendemos que não há uma receita infalível, que 

foi usada na empresa X e possa ser copiada, fielmente para a empresa Y. Diante 

disto, buscamos nossa base teórica em literatura que trata do tema da avaliação de 

desempenho, conforme referenciado nos capítulos anteriores. Usamos da experiência 

dos integrantes do grupo e de suas empresas, somado às boas práticas pesquisadas 

e referenciadas nesse artigo, para fazermos nossa proposta, adaptável e 

personalizada, de avaliação de desempenho, para a Avianca Brasil. 

O grupo identificou que era necessário quebrar um paradigma de “trilha de 

carreira”, feito no passado, baseado em habilitações legais. Para isso, um modelo 

atualizado, estruturado, formado por um compêndio de habilitações, habilidade, 

conhecimento, atitude, desempenho, proficiência e comportamento, seria a forma 

mais justa, tangível e lógica para a aplicação do projeto. Para isso, aprofundamos as 

pesquisas em organizações que praticam esse tipo de modelo de ferramenta e os 

resultados obtidos. Compartilhamos experiências, bem sucedidas, de nossas 

organizações, identificando os pontos fortes e os pontos fracos, de cada modelo 

utilizado. 

O perfil do nosso público alvo, ou seja, dos mecânicos de manutenção 

aeronáutica, é um perfil técnico. Por formação, as pessoas que decidem fazer carreira 

na aviação, devem frequentar instituições homologadas pelo Ministério da Educação 

e Cultura - MEC e pela ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil. Posteriormente, 

prestam prova para obtenção de licenças de mecânico provisórias, tornando-se 

definitivas, ao ingressarem em empresas aéreas, que comprovarão sua experiência 

prática. Ao serem admitidos nas empresas aéreas, que fazem manutenção em sua 

frota ou em empresas especializadas, que prestam serviços desta natureza, se 

dedicarão à execução de manutenção preventiva e corretivas, farão atendimentos de 

pista, poderão trabalhar em bancadas de testes de equipamentos; enfim, há um leque 

muito grande na área de manutenção. 
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Tendo ingressado na empresa, o profissional, como o de qualquer outro setor, 

buscará experiência e conhecimento, desenvolverá habilidades e buscará obter todas 

as licenças, pensando em ascender em sua carreira, seja verticalmente, seja 

horizontalmente, dependendo da trilha de carreira da empresa que ele estará.  

Conforme apresentado no primeiro capítulo, vimos que a Avianca Brasil vem 

crescendo e expandindo o seu raio de atuação no Brasil, assim, aumentando a sua 

participação no mercado de transporte aéreo de passageiros. Sua estrutura enxuta, 

favorece a implementação de novos projetos, principalmente nas áreas de gestão e, 

especificamente, na gestão de pessoas do setor de manutenção de aeronaves. 

Fortalecendo esse pilar, desenvolvendo e retendo pessoas de potencial elevado, 

automaticamente, aumentando a sua competitividade e vantagens estratégicas, pois 

a mão de obra do profissional de manutenção de aeronaves, é um diferencial 

competitivo. 

Os trabalhadores em cargos mais técnicos, de manutenção de aeronaves, 

historicamente, vêm de uma cultura onde habilitação significava promoção e ascensão 

profissional. Atualmente, as organizações trabalham para quebrar esse paradigma, 

aliando as habilitações com sistemas de avaliação estruturados, mapeamentos de 

perfil e desempenho, que, somados, geram um norte para a trilha de carreira deste 

profissional.  

Para a execução da proposta de projeto de uma trilha de carreira, usou-se 

pesquisas, via formulários eletrônicos, aplicadas pelos próprios gestores, a fim de 

mapear as percepções de suas equipes, principalmente no que diz respeito à visão 

do pessoal operacional, em relação aos critérios de promoção e percepção naquilo 

que eles entendem como o atual trilha de carreira. A proposta de implementação do 

projeto visa envolver, em todos os momentos, o setor de recursos humanos, para 

análise e validação da metodologia, a fim de que todos os stakeholders participem 

efetivamente na construção de um projeto coerente, lógico e transparente para a trilha 

de carreira. 

Teremos como produto de nosso projeto, no caso de aprovação do mesmo, 

uma trilha de carreira estruturado para o setor de manutenção de aeronaves da 

Avianca Brasil, e todas suas consequências positivas, que são inerentes ao bom uso 

e aplicação das ferramentas de gestão de pessoas. Assim, a empresa poderá utilizar 
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desta ferramenta como um item de promoção de sua marca, no que diz respeito à 

valorização de pessoal, retenção de capital humano e equipe de alta performance. 

A inovação no caso do nosso projeto, seria a implementação, se aceito, de um 

modelo de gestão de pessoas, baseado em ferramentas atualizadas, em um trilha de 

oportunidades e carreira, tendo sistema de avaliação adaptado a realidade do setor 

de manutenção de aeronaves, que tenham abrangência técnica e comportamental. 

Através desse sistema, temos como objetivo, mitigar e/ou eliminar a percepção de 

injustiças nos processos de promoção, da falta de transparência no processo de 

movimentação de pessoas e outras percepções negativas, apresentadas neste 

trabalho, por meio de pesquisas internas efetuadas pela própria empresa. 

Embasando o trabalho, apresentaremos modelo sugerido de avaliação de 

desempenho, conceito da matriz “nine in box”, modelo avaliação técnica/prática e 

matriz de proficiência, sendo todos esses itens, relevantes para colocar os 

trabalhadores numa situação efetiva de concorrer a uma promoção, ou não. De forma 

prática, todo o material utilizado para embasar a proposta já é existente e, em uso, 

nas organizações que pudemos pesquisar. Pequenos ajustes à nomenclatura de 

cargos foram feitos para termos um maior “fit” com a atual estrutura da Avianca Brasil. 

Além disso, a literatura especializada no tema do trabalho ajudou a equipe a ter uma 

base mais sólida para as ideias e propostas que constam no trabalho. 
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7 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

 

7.1 Visão Geral 

 

O mercado por si, já é um ambiente altamente competitivo em todos os ramos 

e segmentos. A incerteza econômica e política que nosso país atravessa, freia 

investimentos em infraestrutura e na indústria, de forma geral. Porém, sabe-se que tal 

situação não dura para sempre e, segundo diversos especialistas do setor econômico, 

o ano de 2018, sinaliza, de forma muito discreta, um ano de retomada de crescimento 

e confiança, e, para 2019, um ano de alavancagem, embora saibamos que um ano 

eleitoral, deixa as prospecções ainda mais nebulosas. 

As grandes empresas, cientes deste ambiente, projetam e planejam, 

estrategicamente, suas ações, tanto para cenários pessimistas, que sofram poucas 

variações, quanto para cenários otimistas, pois o tempo de reação é algo fundamental 

no posicionamento e atuação das empresas no mercado em que atuam. 

Em caso de aquecimento de mercado no setor de transporte aéreo, no qual é 

necessária mão de obra especializada, para algumas áreas, não só pela 

complexidade da operação, mas por requisitos legais de órgãos reguladores, as 

empresas deverão estar com um corpo técnico capacitado e pronto para garantir as 

operações, e com um valor comum entre todas transportadoras aéreas: a segurança. 

Baseado no acima descrito, somado à duas respostas, que consideramos 

pontos sensíveis nas percepções do grupo de trabalhadores do setor de manutenção 

de aeronaves da empresa Avianca Brasil, sendo elas, a clareza quanto a trilha de 

carreira e quanto aos critérios de promoções, percebe-se a necessidade de 

estruturação de uma trilha de carreira, com todas as ferramentas de auxílio que o 

compõem. 

Ciente desta necessidade, desde 2017 a nova gestão de manutenção de 

aeronaves da empresa vem realizando estudos, mapeamentos e pesquisas, para que, 

de forma estruturada, a trilha de carreira seja implementada no setor, clarificando aos 

trabalhadores todos os critérios de avaliação, com o objetivo de reter talentos, dar 
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oportunidade aos que cumprem as suas atividades e, principalmente, aos que tem 

uma performance diferenciada, posicionando-os de forma alinhada ao seu perfil, como 

também, dar o suporte para a renovação do quadro funcional de profissionais que não 

se enquadrem mais na atual realidade operacional da empresa. 

 

7.2 Plano de Comunicação 

 

Para implementação do modelo da trilha de carreira, inicialmente, deveremos 

promover a comunicação a todos os envolvidos sobre os objetivos do trilha, as 

justificativas de sua implementação e as vantagens de fazê-lo. É imprescindível que 

os gestores e setores de apoio/parceiros, façam a ligação desta proposta de 

implementação, ao início das tratativas com os trabalhadores, quando questionários 

específicos abordando o tema, forem distribuídos às equipes, com perguntas claras e 

objetivas que busquem retratar, de forma muito precisa, a percepção dos 

trabalhadores em relação à carreira e às promoções, na empresa. A ideia é que, 

havendo sucesso na comunicação dos gestores neste processo, os trabalhadores 

possam entender que suas necessidades, anseios e preocupações, estão sendo 

observados. O resultado será o aumento da credibilidade da empresa junto aos seus 

profissionais. 

Feito isso, outro passo importante da comunicação é a explicação da estrutura 

da trilha, o caminho a trilhar, os requisitos para cada cargo pleiteado e, por fim, deixar 

claro que as promoções e movimentações irão se concretizar, para os que cumprirem 

todos os requisitos e possuírem avaliações com resultados diferenciados, quando 

houver vagas em aberto na empresa. 

Cabe, ainda, a observação que, tão importante quanto uma trilha estruturada, 

bem alinhado junto aos setores parceiros, legalmente viável e lógico, é que o mesmo 

seja cumprido integralmente pelos seus gestores, eliminado desta forma, impressões 

da equipe que deixem a entender que a promoção de alguns trabalhadores, ocorreu 

por favorecimento, amizade, apadrinhamento, ou outros fatores antiquados e injustos. 
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7.3 Modelo de Trilha de Carreira Avianca 

 

A proposta do trabalho para a empresa Avianca Brasil, com informações 

coletadas de algumas congêneres, a exemplo da trilha de carreira praticado na 

LATAM, e comentada no capítulo 5, benchmarking, e da própria Avianca, sugere que 

a trilha de carreira siga uma sequência lógica, com um cargo de entrada, que é o 

técnico trainee, passando a mecânico júnior, mecânico pleno, mecânico sênior, líder 

de manutenção e coordenador de manutenção. 

 A adoção desta hierarquia e nomenclatura de cargos preserva o status quo, 

não exigindo uma nova reestruturação e avaliação dos cargos, nem uma 

reclassificação frente aos preceitos legais como o CBO (Classificação Brasileira de 

Ocupações), para cada função, e, tampouco, a mudança dos registros trabalhistas 

dos profissionais envolvidos e afetados pela proposta. 

O processo de promoção não será automático. Aliás, esse automatismo de 

promoção, como já explicado nos capítulos anteriores, fazia parte de um sistema de 

gestão do passado. Essa mudança de modelo de gestão para um modelo com trilha 

de carreira, levará em consideração a avaliação de desempenho, a avaliação técnica 

e as habilitações legais, que são as novas práticas de mercado das companhias de 

transporte aéreo, sendo que a Avianca Brasil já segue nesse caminho, buscando sua 

implementação. 

Para que haja uma ascensão, os requisitos técnicos, os comportamentais e a 

avaliação de desempenho, deverão ser atendidos e resultados diferenciados deverão 

ser obtidos. Estuda-se também a possibilidade de inclusão do cargo de especialista, 

abrindo caminho para a carreira em Y, mencionada nos capítulos anteriores deste 

trabalho. 

Focando na trilha de carreira e, havendo a vaga, de forma resumida, 

apresentamos no quadro 1, a seguir, os requisitos técnicos mínimos para cada função. 
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Quadro 1 - Requisitos Mínimos da Equipe Técnica 

 

Abaixo legenda em relação aos requisitos técnicos mínimos: 

- ICAO, Organização da Aviação Civil Internacional (International Civil Aviation Organization); 

- CCT, Certificado de Capacidade Técnica; 

- CHT, Certificado de Habilitação Técnica; 

- GMP, Grupo Motopropulsor; 

- CEL, Célula de Aeronaves; 

- AVI, Aviônicos (Sistemas Elétricos). 

 

 

7.4 O modelo de avaliação 

 

A proposta busca a quebra do paradigma de promoções, que ocorria apenas 

por meio de obtenção de licenças da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, já 

abordado, sugerindo um ciclo de avaliação de desempenho, onde as competências 

sejam consideradas mais amplamente, de forma que não só o conhecimento técnico, 

visível nas carteiras ANAC, seja o fator de valorização mas, também, os aspectos 

comportamentais,  alinhados com as guias de conduta da empresa. 

As avaliações devem considerar duas dimensões do cargo, quais sejam: 
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● Avaliação técnica, que deverá compor uma checagem entre a habilitação 

do mecânico e sua capacidade prática de realização; e 

● Avaliação de desempenho, que considera as entregas do trabalhador 

avaliado, relacionando-as às questões de habilidades e atitudes.  

Existe em uso na empresa a ferramenta avaliação 360º, porém é utilizada para 

outras situações que não a de avaliação de cargo. Sugerimos incorporá-la a este 

modelo. 

Este modelo se propõe para os cargos em linha da carreira técnica, sendo que, 

para coordenadores e acima, sugere-se manter a matriz nine box já praticada na 

Avianca Brasil, que busca potenciais, estagnação e fim de ciclo; formação técnica e 

acadêmica; tempo de experiência e proficiência em um segundo idioma 

(preferencialmente o inglês, dependendo do cargo pleiteado). 

Para os cargos de mecânico trainee, mecânico júnior, mecânico pleno e 

mecânico sênior, segue, também, o exemplo de ficha de avaliação técnica existente 

na Avianca Brasil, ou seja, tempo de execução uma determinada atividade de sua 

função, supervisionado por um gestor, cumprindo os procedimentos baseados em 

manuais técnicos e registros de ações de manutenção, a fim de testar suas 

habilidades práticas, no qual, os resultados obtidos serão utilizados como suporte na 

avaliação desempenho. 

A seguir, é mostrada, no quadro 2, a tabela de proficiência, utilizada na área 

de manutenção da Avianca Brasil, cujos nomes dos trabalhadores foram removidos, 

de modo a preservar a confidencialidade das informações atreladas aos mesmos. A 

mesma tem como finalidade, o registro de manutenções realizadas em quantidade e 

horas de trabalho, dando assim, um suporte para a avaliação do gestor.  
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Quadro 2 - Tabela de proficiência  

(Avianca Brasil) 

 

 

 

A base para a Avaliação de Desempenho será ligada às metas de competência 

da Avianca Brasil dos pilares, conforme a figura 2, abaixo: 

 

Figura 2 – Pilares Estratégicos 

 

 
Fonte: Avianca Brasil 
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A matriz desenvolvida e a proposta, têm sua base de requisitos de avaliação 

nos serviços oferecidos aos clientes, no lucro líquido e na cultura da Avianca Brasil. 

Essa decisão busca alinhar as metas de competência à estratégia da empresa e tem 

seu sistema de pontuação, descrito de forma bem simples: -1 (pode melhorar); 0 

(normal); +1 (destaque). Com essa sistemática, espera-se que os gestores, ao 

desdobrarem as metas às suas equipes, deixem claro e sejam objetivos, em repassar 

item a item, as metas de competências com que os trabalhadores serão avaliados, 

explicando a correlação entre os pilares estratégicos e os quesitos de avaliação. Por 

exemplo: 

Estratégia = Melhorar o serviço ao cliente. Meta/Competência: Impacto no 

cliente, que serão avaliados em 4 comportamentos esperados, sendo eles, 

cumprimento de promessas, compreensão da cadeia de valor, atitude de serviço e 

comunicação com o cliente. 

De forma completa, temos a matriz de avaliação no quadro 3, a seguir:   
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Quadro 3 – Matriz de Avaliação de Desempenho 

 
Legenda de avaliação: +1 destaque, 0 normal e -1 pode melhorar 

 

 

Acrescentamos ainda que, conforme mostrado no quadro 3, além dos 

requisitos da avaliação de desempenho, alinhados com os pilares estratégicos da 

empresa, sugerimos dois itens extras, Segurança e Compliance, que darão o suporte 

para alcance do plano estratégico, pois para uma empresa aérea, Segurança é 

assunto inegociável e, como essa indústria é regida por normas, procedimentos e 

legislação de diversos países e órgãos reguladores, Compliance se torna item 

obrigatório e parte da rotina normal de atividades. 
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Vale observar que, para cargos acima de coordenador na Avianca Brasil, usa-

se o mapeamento “nine box”, pelo qual se avaliam os trabalhadores em dois 

parâmetros: o desempenho real e o potencial segundo Leme (2013).  

A matriz nine box é uma ferramenta de avaliação do trabalhador referente ao 

seu desempenho no passado e seu potencial no futuro. É um método gráfico em que 

num eixo estão os dados de desempenho e em outro os dados de potencial. Cada 

eixo, estando dividido em 3 divisões, gera um total de 9 caixas em que é possível 

enquadrar os desempenhos. 

 

Figura 3 - Matriz Nine Box 

 

 

 

 

Pensa-se também, em recompensar individualmente os 5 melhores 

colaboradores de cada turno de trabalho, o melhor turno de trabalho entre todos e 

o(os) líder(es) de tais equipes. É importante destacar que toda a implementação deve 

envolver setores de “compliance”, gestão de pessoas e demais parceiros de negócios. 

Ao final do ciclo será feito uma cerimônia no início do turno de trabalho, com um café 

diferenciado, com convidados de setores pares, e com executivos da área e de área 

parceiras, para prestarem sua homenagem aos destacados. Um troféu simbolizaria a 

conquista e um jantar para a família de cada trabalhador que foi destaque. 
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Um nome para o programa é fundamental no processo, bem como intensa 

divulgação dos critérios, regras claras, e todas suas peculiaridades, para que todas 

equipes saibam qual jogo estão jogando. 

7.4.1 Programa de reconhecimento do trabalhador 

Em paralelo, com o avanço dos processos da trilha de carreira e com o ciclo de 

avaliações, pensa-se em um programa de reconhecimento de trabalhadores, por 

atitudes, comportamentos e uso de habilidades, que sejam consideradas acima das 

expectativas da empresa. A ideia seria criar uma matriz de ações, alinhada com os 

valores e guias de conduta da empresa. Neste processo, todos os trabalhadores, até 

o nível de líder, iniciariam o ciclo com nenhuma pontuação e ganhariam pontos de 

acordo com a conduta correta, onde propomos 6 meses de duração, com essa 

pontuação. A alimentação da matriz e das planilhas de controle, ficariam a cargo dos 

coordenadores, ou analistas, que tivessem tal função em seu escopo.  

Sugere-se como itens da matriz: cumprimento de horário - frequência, baixo 

número de atestados, ocorrências de acidentes de trabalho com ou sem afastamentos 

(considerando como pontuação máxima acidentes zero ou muito próximo disso), zelo 

pelo local de trabalho, pelos veículos, pelas ferramentas e por todos os materiais de 

apoio (visão de dono - “housekeeping”), ideias implementadas para melhoria de 

processos e execução de tarefas, e reconhecimento por pares, superiores ou pessoal 

de outras equipes. Enfim, situações onde o trabalhador mantenha ou aumente a sua 

pontuação.  

Em contrapartida, há ocorrências que eliminam o trabalhador do ciclo, como 

alertas disciplinares, advertências, suspensões e faltas sem justificativa. 

A sugestão para inclusão deste programa também poderia ser utilizada como 

critério de desempate no ranking de trabalhadores, explanadas no capítulo seguinte. 

 

7.4.2 Resultado das avaliações  

Após as análises realizadas nos requisitos técnicos mínimos de cada 

trabalhador, haverá a pontuação de cada trabalhador sobre a função em que o mesmo 

é classificado. Posteriormente, teremos os resultados do trabalhador em avaliações 

técnicas, que, também, terá nota sobre o desempenho. A última análise a ser realizada 
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será a avaliação de desempenho, na qual, será possível a criação um ranking por 

função, onde, de forma objetiva e transparente, haverá a classificação dos 

trabalhadores elegíveis à novas funções ou não, dentro da equipe de manutenção da 

Avianca Brasil. A elegibilidade a nova função será possível para o trabalhador que 

tiver o requisito mínimo técnico para a próxima função e com notas na demais 

avaliações que atendem ou superem as expectativas. Cada avaliação terá um peso, 

mensurado de acordo com o grau de importância. Os requisitos técnicos mínimos 

terão peso 1, por serem itens obrigatórios e básicos para cada função; a avaliação 

técnica também terá o peso 1, a qual será medida apor meio da tabela de proficiência 

e de provas técnicas internas. Já a avaliação de desempenho terá o peso de 1,5, ou 

seja, o maior peso na somatória das avaliações, visto que é o fator onde o trabalhador 

terá o maior impacto em sua classificação e, deverá buscar ser bem avaliado, atuando 

de forma eficiente, dentro das normas e padrões estabelecidos pela Avianca Brasil, 

assim, trazendo o resultado esperado pela empresa. 

 

Figura 4  - Ranking Profissional  
 

 
Legenda de Avaliação: 
 Requisitos Mínimos  Avaliação Técnica  Avaliação de Desempenho 

1 Técnico Trainee  0 a 4.9 = Abaixo do Esperado  0 a 4.9 = Abaixo do Esperado 

2 Mecânico Junior  5 a 7.9 = Atende as Expectativas  5 a 9.9 = Atende as Expectativas 

3 Mecânico Pleno  8 a 10 = Supera as Expectativas  10 a 15 = Supera as Expectativas 

4 Mecânico Sênior     
5 Líder de Manutenção     
6 Coordenador     

1 1 1,5

Cargo Profissional
Requisitos Mínimos Avaliação Técnica Avaliação de Desempenho

Nota Final
Elegível a

 nova Função

Líder de Manutenção Funcionário 1 6 8 11 24,50 1-Sim

Líder de Manutenção Funcionário 2 6 8 9 21,50 1-Sim

Mecânico Junior Funcionário 3 3 10 12 28,00 1-Sim

Mecânico Junior Funcionário 4 2 8 9 21,50 0-Não

Mecânico Junior Funcionário 5 2 8 8 20,00 0-Não

Mecânico Pleno Funcionário 6 4 9 11 25,50 1-Sim

Mecânico Pleno Funcionário 7 4 7 12 25,00 1-Sim

Mecânico Pleno Funcionário 8 4 8 10 23,00 1-Sim

Mecânico Pleno Funcionário 9 4 8 10 23,00 1-Sim

Mecânico Pleno Funcionário 10 3 7 8 19,00 0-Não

Mecânico Sênior Funcionário 11 5 9 10 24,00 1-Sim

Mecânico Sênior Funcionário 12 5 8 10 23,00 1-Sim

Mecânico Sênior Funcionário 13 4 10 8 22,00 0-Não

Mecânico Sênior Funcionário 14 4 7 8 19,00 0-Não

Técnico Trainee Funcionário 15 2 9 10 24,00 1-Sim

Técnico Trainee Funcionário 16 2 7 10 22,00 1-Sim

Técnico Trainee Funcionário 17 1 8 9 21,50 0-Não

Técnico Trainee Funcionário 18 1 7 8 19,00 0-Não

Ranking Profissional

Peso por Competência
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 7.5 Proposta de Implementação da Trilha de Carreira 

 
 O primeiro passo, na apresentação da proposta do plano de implementação, é 

a definição dos cargos que irão compor o quadro de mecânicos da empresa Avianca 

Brasil. 

É necessário deixar claro que, o projeto proposto, terá abrangência apenas 

para os cargos operacionais, ou seja, do mecânico trainee, cargo de inicial na equipe 

de manutenção, até o cargo de líder de manutenção, última posição operacional, após 

isso, a empresa tem o time de executivos, ou seja, coordenação. 

No quadro 1 do capítulo 7.3, estão os cargos e os requisitos para que os 

mesmos sejam pleiteados. Lembrando que todo movimento vertical ou horizontal, está 

sujeito a disponibilidade da vaga, não havendo automatismo para promoções, nem 

mesmo com um excepcional resultado nas avaliações a serem propostas e requisitos 

para a nova cadeira cumpridos. 

Definidos os cargos, e estando as pessoas em suas cadeiras, a empresa 

traçará as metas para os gestores, que farão o alinhamento com as suas equipes. 

A proposta de alinhamento das metas, sugerimos que ocorra no primeiro 

bimestre de cada ano. 

Feito esse processo, sugere-se uma avaliação intermediária, onde a proposta 

é que ocorra até o final de mês de junho. Esse passo serve para um melhor 

alinhamento, uma correção de rumo, caso o trabalhador não esteja alinhado com as 

metas estabelecidas. Por outro lado, caso esteja aderente a trilha, o avaliado recebe 

esse retorno de informação, para manter-se no rumo atual. 

Na sequência, temos a autoavaliação, onde o próprio trabalhador faz a 

avaliação do seu desempenho. Esta etapa sugerida para a primeira quinzena do mês 

de novembro. Em ato contínuo, é feita a avaliação de desempenho pelo gestor do 

avaliado, onde sugere-se que ocorra até o dia 30/11 do exercício vigente. 

Na primeira quinzena do mês de dezembro, faz-se a validação das avaliações, 

e o aceite por conta do avaliado, para, na sequência, o gestor efetuar o feedback da 

avaliação de desempenho e, via PDI - Plano de Desenvolvimento Individual, validarem 

as ações para fortalecer os pontos de melhoria apontados e o fortalecimento e 

manutenção dos pontos fortes. 
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Assim encerra-se o ciclo de avaliação de desempenho e, no ano, seguinte, 

inicia tudo novamente. Os PDI´s contratados e propostos, serão cobrados no final do 

ciclo seguinte. É importante que os pontos tratados na avaliação de desempenho, 

sejam corrigidos e reflitam em uma melhoria da avaliação seguinte. 

A avaliação técnica ocorre no mesmo período que a avaliação de 

competências, sendo executada e validada nos meses de novembro e dezembro, 

pelos gestores diretos do avaliado. 

Para os cargos executivos de mando médio e executivos com cargos de 

coordenador (e acima), o processo de mapeamento e calibração da matriz nine in box, 

avaliação de entrega e performance, comentada no capítulo anterior, ocorre no último 

bimestre. 

Realizadas todas as etapas acima descritas, os dados das avaliações dos 

participantes são compilados, juntamente com os requisitos mínimos, formando um 

ranking dos trabalhadores por função, o qual deverá ser utilizado no momento da 

escolha de trabalhadores para promoções, em casos de vagas abertas, consolidando 

e dando credibilidade a trilha. Da mesma forma, os resultados negativos e 

mapeamentos negativos, sinalizam ao gestor o momento de fechamento de ciclo dos 

trabalhadores assim avaliados. 
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Figura 5 – Abrangência da Proposta  

 

 

 

7.5.1 Monitoramento das Avaliações 

O monitoramento de uma trilha de carreira deve ser feito pelo setor de Gestão 

de Pessoas, numa parceria alinhada com as gerências das áreas e seus executivos. 

Todos os envolvidos na gestão precisam estar alinhados. Desta forma, o 

monitoramento do programa deve ocorrer nos ciclos de avaliação de desempenho, 

onde o contato direto entre gestor e subordinado/avaliado seja feito de maneira formal, 

e todas as dificuldades e pontos fortes sejam apresentados, desde que haja 

maturidade e uma relação de confiança entre as partes. O ciclo deve se iniciar com a 

definição de metas inerentes ao setor. Para o caso de manutenção de aeronaves, de 

forma breve, temos: 

● Produtividade (tarefas planejadas x tarefas executadas x mão de obra 

disponível x mão de obra utilizada);  
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● Pontualidade (despacho de voos no horário previsto, sem ocorrências de 

manutenção); 

● Recuperação de uma aeronave após ter saído da malha (linha aérea a qual 

estava designada por motivos de manutenção); 

● Absenteísmo da equipe; e 

● Acidentes de trabalho com ou sem afastamento. 

Devem também haver metas comportamentais, alinhadas com as diretrizes da 

empresa, como: comportamento seguro, alinhamento com a gestão, proatividade, 

visão de dono, comunicação, iniciativa e trabalho sob pressão, entre outros. 

Contratadas as metas, onde sugere-se que seja feito o processo no primeiro 

bimestre de cada ano, faz-se uma avaliação intermediária, em junho por exemplo, 

para fins de alinhamento e correção de rumo, caso necessário. Posteriormente as 

demais avaliações mencionadas no capítulo anterior. 

Essa ferramenta dará subsídio para a trilha de carreira, pois a avaliação de 

desempenho tem papel fundamental na gestão estratégica de pessoas. 

Obtendo resultado satisfatório nos passos acima, acredita-se que haverá 

reflexo positivo, também, na pesquisa de clima e de saúde organizacional da empresa. 

A pesquisa de clima será aliada fundamental para monitoramento do sucesso, ou não, 

da trilha de carreira, da avaliação de desempenho, do desenvolvimento de pessoas, 

e dos programas de reconhecimento, no setor de manutenção de aeronaves da 

Avianca Brasil. 
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8 CONCLUSÃO 

 

A proposta do projeto foi desenvolvida, apresenta um desenho de cargos, os 

requisitos e a trilha que o trabalhador deverá percorrer para ter crescimento 

profissional, lembrando, sempre, que a oportunidade deve existir, a fim de eliminar a 

impressão de que as coisas ocorrem de forma automática, no que diz respeito à 

promoções.  

Os processos de avaliação deverão ser estabelecidos de forma objetiva e 

transparente, o que trará uma maior credibilidade para as avaliações e principalmente 

para a trilha de carreira. Como consequência, os trabalhadores da área de 

manutenção estarão engajados em desenvolver-se, profissionalmente, e em realizar, 

de maneira eficiente, as atividades de manutenção atreladas à sua função, buscando, 

sempre, a excelência, visto que, terão uma visão clara de onde poderão chegar, por 

meio de seu desempenho, cumprindo todas as normas da organização e gerando 

valor para a equipe de manutenção da Avianca Brasil.   

Uma vez em que a proposta esteja aprovada, a mesma será apresentada ao 

“board” da empresa, quando será explicada toda sua lógica de desenvolvimento, de 

funcionamento e de benefícios à empresa, para depois passarmos para a fase de 

implementação. Através de uma explanação clara e detalhada da proposta, 

esperamos ter o apoio de todos os setores parceiros, gestores e demais executivos, 

usando da lógica que, para haver força e energia na implementação de um novo 

processo, a filosofia “top down” ainda é a melhor.  

Para a aplicação da proposta, o apoio da área de Gestão de Pessoas será a 

fundamental, principalmente para disseminar o conceito da trilha de carreira para os 

gestores e ao time manutenção, a aceitação por parte desses dois grupos será 

importante para inserção da trilha na empresa, pois a proposta tem como finalidade 

atingir o público alvo, em questões motivacionais e de carreira.  

Havendo a aceitação do projeto Avianca Brasil, espera-se ter contribuído no 

desenvolvimento dos trabalhadores de manutenção, para a motivação e engajamento 

do time, melhoria no desempenho das manutenções, retenção dos melhores 

profissionais e diminuição do turnover da equipe de manutenção.   
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A proposta da trilha de carreira à equipe de manutenção da Avianca Brasil, 

mostra que, por meio de conceitos teóricos, aliados aos conceitos práticos, é possível 

mudar o paradigma estabelecido atualmente na organização e criar novas soluções, 

que ajudarão a companhia a ter um time de manutenção de excelência, através de 

manutenções eficientes, com menor custo e tempo, o que poderá fazer contribuir para  

que a empresa cresça de forma sustentável e, assim, conseguindo atingir os 

resultados estabelecidos em seu plano estratégico e gerando valor para os acionistas.   
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