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1- Descrição da Organização  

A iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas, (DNDi sigla em 

inglês de Drugs for Neglected Diseases initiative) é uma organização sem 

fins lucrativos de Pesquisa e desenvolvimento (P&D) orientada pelas 

necessidades dos pacientes, que desenvolve tratamentos seguros, eficazes 

e acessíveis para milhões de pessoas em situação vulnerável que são 

afetados por doenças negligenciadas, em particular a doença de Chagas, 

as leishmanioses, a doença do sono, o HIV pediátrico, a Hepatite C, as 

filarioses e Micetoma. 

 

A DNDi nasceu quando a organização Médicos Sem Fronteiras recebeu o 

Prêmio Nobel da Paz, em 1999, e comprometeu os fundos recebidos para 

formar um grupo de trabalho com a finalidade de desenvolver um modelo 

alternativo para a pesquisa e desenvolvimento de medicamentos novos e 

accessíveis para as populações negligenciadas. Como resultado, em 2003, 

cinco instituições do setor público  juntaram forças para estabelecer a 

Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi): a Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Brasil, o Conselho Indiano de Pesquisa Médica, 

o Instituto de Pesquisa Médica de Quênia, o Ministério da Saúde da 

Malásia, e o Instituto Pasteur da França; uma organização humanitaria: 

Médicos sem Fronteiras (MSF); e uma organização internacional de 

pesquisa, o Programa para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais 

(TDR) da OMS, UNICEF / PNUD / Banco Mundial, que atua como 

observador permanente da iniciativa. 



 

O escritório da DNDi América Latina está localizado no Rio de Janeiro, 

Brasil, cidade sede de um dos parceiros fundadores da DNDi, a Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Com uma equipe local permanente e diversos 

consultores, o principal objetivo do escritório é investigar sobre as 

condições e necessidades dos pacientes, estabelecer parcerias, 

implementar projetos e promover treinamento e capacitação de recursos 

humanos, para conduzir atividades pré-clínicas e clínicas de Pesquisa e 

Desenvolvimento na região visando melhores e novos tratamentos para os 

pacientes de doenças negligenciadas nos países da América Latina que 

concentram os esforços até o momento: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia 

e México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A GESTÃO DE DESEMPENHO COMO FERRAMENTA DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL NA DNDi. 

 

O caso que será apresentado a seguir tem o objetivo de demonstrar como a 

gestão de desempenho implementada na DNDi é utilizada de maneira 

construtiva e prática para ajudar os membros de nossa equipe a se 

desenvolverem e contribuir para o sucesso da organização.  

Buscando tornar a gestão de desempenho mais do que um processo de 

recursos humanos, utilizamos esta experiência para aprendizado e 

desenvolvimento interno, através da melhoria das nossas ferramentas e 

maximização dos resultados para todos na DNDi, incluindo a evolução de 

responsabilidades na organização e oportunidades de carreira.  

Cumprir nossas promessas, de acordo com nossos planos de ação, é, 

portanto, fundamental. Entendemos a gestão de desempenho como uma forma 

construtiva de conectar contribuições individuais aos objetivos organizacionais 

e acreditamos que um diálogo qualitativo sobre contribuições, habilidades 

técnicas, comportamentos e liderança contribui não apenas para o próprio 

senso de desempenho de cada um, mas também para um bom ambiente e 

uma atmosfera agradável de trabalho. Além de conquistas e desafios, também 

incentivamos discussões sobre aprendizado pessoal e desenvolvimento como 

um componente-chave de nossos sucessos individuais e coletivos. 

Temos em mente que a gestão de desempenho não é apenas um evento 

anual, mas sim um processo contínuo de coaching, aprendizado e 

aprimoramento e, reconhecendo os diferentes papéis e contribuições que todos 

têm em nosso processo organizacional. Trazer essa mentalidade para nossa 

vida cotidiana é o que nos ajuda a crescer como pessoas, equipes e 

organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- Introdução  

As organizações do terceiro setor no Brasil vêm crescendo 

exponencialmente nos últimos anos. Esse crescimento também exige 

esforços nos processos de gestão, principalmente no que tange a gestão de 

pessoas.  

Especificamente nesta área, existe um grande desafio em profissionalizar 

os processos, demonstrar a importância das pessoas, como capital 

humano, assim como posicionar a área de recursos humanos 

estrategicamente nas organizações do terceiro setor.  

Em muitas organizações, o papel da área de Recursos Humanos, ainda se 

encontra basicamente relacionado a administração de pessoal, ou seja, 

burocracia e assistencialismo trabalhista, onde os papéis e processos, 

estão em foco, enquanto as pessoas, embora tenham um certo nível de 

atenção, ainda são vistas de forma fragmentada: onde  a missão da 

organização considera somente a sua causa, mas não leva em 

consideração a importância de seus membros para realização dos seus 

objetivos organizacionais.  

Nesse momento, diversas organizações do terceiro setor ainda operam de 

forma tradicional, hierárquica, com poucas possibilidades de 

desenvolvimento humano. Um modelo de relações de dependência 

baseadas em alianças de reciprocidade verticais, estabelecidas como troca 

de favores ou identificação de propósitos em comum, ou seja, as pessoas 

se encontram condicionas a um padrão estabelecido, sem perspectivas de 

mudanças ou evolução profissional nesse contexto.  

 Ao mesmo tempo, o crescimento dessas organizações, exige muitas vezes 

uma atenção especial a atração e retenção de profissionais qualificados e 

engajados em suas atividades, que sejam capazes de realizar os objetivos 

e atividades que as organizações se propõem.  Essa exigência torna o 

ambiente um pouco mais competitivo, em constante mudança, equacionado 

pela necessidade de demonstração de resultados e impactos no terceiro 

setor.  

A entrega dos objetivos pelos quais as organizações foram fundadas, estão 

fazendo com que se reestruturem e lutem pela sobrevivência. Diante desse 

cenário, estes desafios também têm ajudado as organizações a se 

preocuparem com as pessoas, percebendo a importância e valor delas 

dentro da organização, oferecendo assim, oportunidades de 

desenvolvimento e capacitação, com foco no profissional e na pessoa, 

como forma de motivação, atração e retenção. 

 



 

2.1 – A DNDi neste cenário 

O escritório da DNDi América Latina foi inaugurado em 2004. Com o 

objetivo principal de apoiar atividades regionais de Pesquisa & 

Desenvolvimento para a doença de Chagas e leishmaniose, juntamente 

com atividades de hepatite C, o escritório latino-americano também realiza 

atividades de advocacia e comunicação para aumentar a conscientização 

sobre doenças negligenciadas na região. Assim como, também lidera 

projetos de capacitação por meio de plataformas de pesquisa 

multinacionais. 

Com uma equipe global reunindo profissionais experientes de diversas 

origens, incluindo acadêmicos, organizações sem fins lucrativos, o setor 

privado e instituições públicas, e tendo escritórios e locais de trabalho 

estabelecidos em todo o mundo, a DNDi recebe e valoriza a natureza 

multicultural de sua força de trabalho. A organização procura assegurar que 

esta equipe diversificada continue a interagir entre si em um espírito de 

colegialidade e inclusão, contribuindo para a força da organização e sua 

fonte contínua de inovação. 

O escritório regional da DNDi América Latina, está localizado no Centro do 

Rio de Janeiro. Atualmente, está formada por cerca de 35 pessoas, 

trabalhando em diversas áreas como, médica, comunicação, captação de 

recursos, acesso, pesquisa clínica e operações.  

Para contextualizar o momento da DNDi América Latina, no que diz respeito 

a gestão de pessoas, é necessário fazer uma retrospectiva no tempo, desde 

a fundação até o momento atual, marcada pela evolução e amadurecimento 

organizacional, caracterizada por uma mudança na percepção da 

importância das pessoas para a organização.  

Esse processo de mudança, teve início em 2014, a partir da realização de 

uma pesquisa de satisfação, que trouxe importantes informações, que 

justificaram a necessidade de maior atenção as pessoas e principalmente 

na área de recursos humanos. 

Com a reestruturação da área de operações, que engloba o departamento 

de Recursos Humanos e suas atividades, que até então eram 

desempenhadas por profissionais não especializados, houve a redefinição 

das funções e a contratação de um profissional especializado em recursos 

humanos.  

Inicialmente, com a responsabilidade de estruturar e melhorar os processos 

de recursos humanos, com foco em administração de pessoal, 

recrutamento, benefícios e relações trabalhistas, a área de recursos 

humanos ainda se encontrava em um cenário bastante operacional.  



Após a consolidação dos processos fundamentais de Recursos Humanos, 

dentre eles, politicas, documentação trabalhista, cumprimento de 

obrigações trabalhistas, desenvolvimento de normas e procedimentos, 

assim como estabelecimento de novas diretrizes, a área de recursos 

humanos, começou então a desenvolver novas ferramentas voltadas para a 

gestão estratégica de pessoas, focando nas áreas de recrutamento e 

seleção especializado, treinamento, desenvolvimento, e gestão do 

desempenho, iniciando um processo de transição do departamento de 

recursos humanos operacional para estratégico, posicionando-se com 

parceiro das áreas e departamentos.  

Neste contexto, a gestão de desempenho passou a ser utilizada como 

importante ferramenta para que a organização desenvolva uma estratégia 

sinérgica para implementar uma cultura organizacional que visa atrair, reter, 

gerenciar e desenvolver suas pessoas.    

 

3 – A Gestão de Desempenho na DNDi 

O grande desafio da implementação de uma gestão de desempenho na 

DNDi, partia da necessidade de transformar um processo malvisto e pouco 

valorizado pelas pessoas, onde o engajamento era relativamente baixo, em 

uma oportunidade de desenvolvimento, algo que gerasse valor para as 

pessoas.  

Dentre os desafios encontrados inicialmente na gestão de desempenho, se 

destacavam: 

1. Inexperiência: fazia com que as pessoas tivessem certo 

constrangimento e desconfiança com o processo. Os líderes também 

não estavam familiarizados com o processo. 

2. Resistência: as pessoas se sentiam desconfortáveis em serem 

avaliadas e visualizam todo o processo de uma perspectiva negativa. 

3. Viés pessoal (preconceito): avaliação sujeita a viés pessoais, 

subjetiva, e focada somente nas situações e desempenho 

recentes/passados. 

4. Avaliação não baseada em recompensas: Por que fazer um esforço 

extra se não for devidamente recompensado? 

5. Falta de foco no desenvolvimento: mencionava as 

áreas/competências que necessitavam melhorias, mas não dizia 

como alcançar as melhorias. 

Partindo desse cenário, a estratégia foi demonstrar que a gestão de 

desempenho, denominada processo de appraisal, era uma oportunidade de 



fornecer feedback construtivo, reconhecer o desempenho das pessoas, 

bem como discutir as aspirações em termos de desenvolvimento, sendo 

também um bom momento para conversar sobre qualquer questão ou 

problema no ambiente de trabalho, que pudesse prejudicar o 

desenvolvimento, para que uma vez solucionados, pudesse melhorar as 

contribuições individuais e consequentemente das equipes para a DNDi.  

Além disso, havia uma outra questão sobre como conduzir o processo de 

uma forma que pudesse garantir que ambas as partes, gerentes e 

avaliados, obtivessem os melhores resultados no appraisal. 

Esse processo de conscientização e mudança, começou a ser 

implementado através de sessões de capacitação coletivas e individuais, 

com todos os membros da organização e foco especial nos líderes. Para 

garantir a qualidade do processo, era essencial capacitar as pessoas e 

gerar valor no processo, cuja mensagem principal se baseava no 

compromisso com o desenvolvimento dos nossos colegas de trabalho, 

através de um processo simples, transparente e positivo.   

Dentre as ações implementadas, a área de recursos humanos realizou: 

1- Treinamento no início do período de appraisal (kick-off meeting) 

2- Reuniões individuais com líderes, novos funcionários e avaliados 

iniciantes 

3- Treinamento para realização da revisão do meio do ano (mid-year 

appraisal) 

4- Reuniões individuais para ajudar e apoiar, quando solicitadas e 

necessárias. 

5- E-mails de comunicação para todos os membros da equipe, com 

dicas e sugestões sobre o processo de appraisal. 

 

Outro fator importante a ser desenvolvido era a preparação dos 

participantes, avaliadores e avaliados, para a condução do processo de 

avaliação. 

Através de orientações básicas, os líderes foram encorajados a: 

1- Preparar o local, tempo e informações para a reunião, com 

antecedência; 

2- Revisar os objetivos acordados, estabelecendo o desempenho real e 

as evidências para apoiar o alcance dos objetivos. Estar ciente dos 

fatores internos e externos, que poderiam impactar a performance. 



3- Preparar os possíveis objetivos do funcionário para o ano, que 

deveriam ser discutidos e acordados durante a reunião. 

4- Preparar sugestões para possível apoio e desenvolvimento de 

competências para os seus funcionários. 

5- Deixar claro para os membros das suas equipes que se 

preocupavam com o desenvolvimento deles. 

6- Fossem específicos e claros, desenvolvendo um diálogo positivo, 

fazendo com que se sentissem encorajados.  

Aos funcionários quando avaliados, a área de recursos humanos orientou:  

1- Coletar todos os fatos sobre o desempenho real com evidências de 

apoio e fatores que afetam o desempenho; 

2- Coletar informações sobre os possíveis objetivos para o ano, 

trazendo sugestões e ideias. 

3- Preparar áreas, habilidades, competências que precisam do apoio do 

supervisor e propostas de desenvolvimento. 

4- Self-appraisal: O avaliado deve participar da própria avaliação, 

fazendo o self-appraisal. Líderes e funcionários deverão estar 

engajados no desenvolvimento e sucesso. Não é uma 

responsabilidade somente de uma das partes. 

 

Além disso, houve a necessidade de definição das funções do envolvidos 

no processo de gestão de desempenho: 

- Empregado: funcionário, que está no centro das avaliações de 

desempenho e dos planos de desenvolvimento. Sua função é trabalhar 

com seu gerente para definir objetivos, fornecer autoavaliação, propor 

um plano de desenvolvimento e dar feedback aos gerentes de linha 

sobre suas competências. 

- Gerente de Linha: membro da equipe que é responsável por definir os 

objetivos da equipe, avaliar as realizações, propor planos de 

desenvolvimento, participar ativamente no desenvolvimento dos 

membros da sua equipe e fornecer treinamento e feedback contínuos. 

- Gerentes contribuintes: supervisores secundários ou gerentes em 

equipes transversais que também podem fornecer informações para 

avaliações do funcionário 

- Diretor Regional: valida as avaliações de desempenho de toda a 

equipe. 



- Gerente de RH: ponto focal e responsável em RH para gerenciar as 

avaliações de desempenho. Suporte e assistência a avaliações e 

projetos e processos de gestão dos talentos. 

No processo de gestão do desempenho, a área de Recursos Humanos, 

passou a atuar como facilitador, garantindo e fornecendo suporte na 

construção de um ambiente favorável e encorajador, fortalecimento da 

cultura do feedback dos líderes, apoiando e orientando como fornecer 

feedbacks em situações de baixa performance ou mau comportamento e 

encorajando o feedback mutuo, onde gerentes e funcionários podem se 

beneficiar e promover melhorias nas suas contribuições.  

Além das atividades estratégicas desenvolvidas pela área relacionadas 

a gestão de desempenho, também ficou designado ao RH, o 

acompanhamento dos formulários até estarem completos e assinados 

na plataforma (SharePoint), compilação das informações relevantes com 

os líderes das equipes, dando seguimento as ações acordadas nas 

avaliações em termos de desenvolvimento, promoção, treinamento etc. 

e fornecendo apoio na resolução de conflitos ou divergências até que 

ambas as partes tenham concordado.  

Algumas outras ações relacionadas a gestão de desempenho foram 

implementadas para dar suporte e fortalecer o processo de avaliação: 

O appraisal passou a ser implementado no processo de admissão. Com 

isso todos os funcionários, independentemente da sua data de 

admissão, passaram a ser integrados desde o princípio ao processo. Os 

gerentes foram orientados a definirem objetivos, de acordo com o tempo 

ainda restante no ano, para que os novos funcionários pudessem se 

familiarizar com o processo, garantindo a participação de todos os 

membros da equipe na avaliação anual. 

Diversas atividades foram realizadas no decorrer do processo de gestão, 

com o objetivo de fortalecer a mensagem principal do processo de 

avaliação. Garantindo que fosse um momento de conversas produtivas, 

feedback mútuo e desenvolvimento organizacional e individual. O 

objetivo era que os appraisals estivessem focados no diálogo e nas 

discussões produtivas, deixando o preenchimento do formulário como 

um sumário desse momento de feedback construtivo. 

Outra atividade implementada, foram as campanhas do appraisal, onde 

os funcionários recebiam por e-mail a divulgação, assim como foram 

utilizados cartazes nos murais e áreas de convivência da organização, 

encorajando a participação de todos e gerando valor no processo. 

Considerando o objetivo de gerar valor no processo de gestão de 

desempenho, a política de treinamentos também foi importante para o 



alcance desse objetivo. Os treinamentos passaram a estar vinculados a 

avaliação, tendo o suporte da área de recursos humanos, para definição 

e realização de treinamentos que pudessem contribuir e atender as 

necessidades individuais e organizacionais de capacitação e 

desenvolvimento interno. Esta iniciativa gerou um engajamento muito 

maior dos funcionários, que perceberam uma preocupação da 

organização com o desenvolvimento individual para alcance de objetivos 

coletivos. Ainda sobre treinamentos, disponibilizamos uma plataforma 

online, em parceria com Harvard, onde diversos cursos de capacitação, 

importantes e alinhados as atividades da DNDi, foram disponibilizados 

para nossos funcionários. A plataforma, ainda em teste, foi muito bem 

recebida pelos membros da equipe. 

Como parte da gestão do desempenho, houve a implementação da 

avaliação do período de experiência. Podemos dizer que esse processo 

se tornou fundamental para o alinhamento inicial de expectativas e 

motivações vindas do recrutamento. Assim, gerentes e novos 

funcionários puderam desde o princípio praticar o diálogo, gerenciar as 

expectativas e ajustar comportamentos ou competências que poderiam 

impactar na continuidade e futuro da relação dentro da organização. A 

avaliação do período de experiência é um processo simples, onde o 

gerente e o funcionário recebem formulários que trazem tópicos 

inerentes a esse período de adaptação, observando a perspectiva de 

ambas as partes sobre esse período. Após o preenchimento, realizamos 

uma reunião com o RH com o facilitador para auxilia-los na condução da 

reunião, visando a continuidade do funcionário na organização alinhando 

as expectativas entre gerente e funcionário. 

Além disso, a avaliação de meio do ano, passou a ser um momento 

muito valorizado e incentivado dentro da organização. Considerando que 

não existe necessidade de preenchimento de formulários, os objetivos 

do ano já foram definidos, esse momento passa a ser precioso porque 

consiste apenas no feedback e acompanhamento do desenvolvimento. 

Todos devem utilizar a avaliação de meio do ano, para dar e receber 

feedback, monitorar os objetivos definidos e traçar um plano para que 

juntos possam alcança-los.  

Todas essas iniciativas ajudaram o processo de gestão do desempenho 

da DNDi a se tornar valorizados pelos membros da equipe, mudando o 

cenário inicial de visão negativa e descompromissada com o processo, 

para algo que realmente gera valor individualmente e 

organizacionalmente. 

4 – Resultados e Conclusão 



Desenvolver pessoas e gerir conhecimento tem sido um dos maiores 

desafios para qualquer tipo de organização, seja privada, publica, ONG; 

afinal a inteligência humana, os recursos intelectuais assumiram o papel 

de protagonistas, sendo considerados os ativos mais valiosos das 

organizações. Nesse sentido, a área de recursos humanos passa a ter 

uma dimensão estratégica, visto que, atrair, captar e reter talentos não é 

uma tarefa fácil e estas atividades devem se tornar prioridades para 

todas elas, independentemente da área que atua.  

Para as ONGs, esse desafio ainda é maior, já que ainda estão em um 

processo de amadurecimento e profissionalização, com escassez de 

profissionais especializados, o que torna o assunto de gestão de 

desempenho algo bastante novo nessas organizações. Muitas vezes 

essas organizações não possuem um departamento de recursos 

humanos, a área se encontra dentro do administrativo/financeiro, ainda 

com uma visão de departamento burocrático e operacional. Esta 

situação, impacta na sustentabilidade da organização, como não 

possuem estruturas de gestão de pessoas, atrair e reter profissionais 

qualificados, além da paixão pela causa, torna-se um grande desafio, 

impactando diretamente na otimização de resultados e 

profissionalização desse setor. 

Na DNDi a gestão de desempenho é um diferencial, impactando desde a 

motivação até o turn-over da organização. Os indicadores demonstram 

que desde o momento que focamos na gestão de desempenho, tivemos 

melhoras significativas na saída de pessoas por falta de oportunidade, 

assim como houve aumento da demanda por treinamentos e 

capacitação. Ainda devemos considerar a própria satisfação dos nossos 

funcionários por conseguirem enxergar o processo como algo que 

contribui de maneira geral para todos os envolvidos, funcionários, líderes 

e organização. 



 

 

*em 2017 houve uma restrição orçamentária que atingiu o orçamento de treinamentos 

e ocasionou uma redução das requisições. 

 

 

Exemplos de campanhas e cartazes: 



  

  

 

Dentre outros fatores de sucesso, podemos dizer que a gestão de 

desempenho da DNDi, através das suas ferramentas, está em continuo 

aprimoramento, mas se tornou um dos principais fatores de 

reconhecimento, desenvolvimento, engajamento e motivação dos 

nossos funcionários. 

Ainda existem muitas ações a serem implementadas, mas não podemos 

deixar de reconhecer que esse processo traz muitos resultados para a 

DNDi e principalmente é responsável por otimizar os resultados da 



organização, através de uma cultura de valorização dos nossos 

funcionários e compromisso com o desenvolvimento de todos os 

membros da organização, sabendo que suas contribuições se tornaram 

fundamentais para o sucesso da organização. 

 


