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Por que ter Avaliação de Desempenho nas empresas?

A avaliação de desempenho pode ser definida como a identificação e
mensuração das ações que os colaboradores de
uma organização realizaram durante determinado período.

A avaliação de desempenho tem o objetivo de diagnosticar e analisar
o desempenho individual e grupal dos funcionários, promovendo o
crescimento pessoal e profissional, bem como melhor desempenho.

Além disso, fornece informações para tomadas de decisões acerca de
salários, bonificações, promoções, demissões, treinamento e planejamento
de carreira, proporcionando o crescimento e o desenvolvimento da pessoa
avaliada.

Através da avaliação de desempenho é mais fácil fornecer feedback às
pessoas da organização, baseado em informações sólidas e tangíveis, e
auxiliá-las no caminho para o autodesenvolvimento.

Outro benefício é a possibilidade de descoberta de talentos resultante da
identificação das qualidades de cada pessoa da organização.

Avaliar o desempenho passa a mensagem de que a empresa, seus líderes
estão no controle das variáveis que podem impactar no resultado. Os
colaboradores percebem que as coisas acontecem em função de um
propósito e por um investimento de energia e habilidade e não pelo acaso e
sorte.

1. INTRODUÇÃO

A. Conceito
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 A empresa passa a ter registro do histórico de desempenho da equipe

 Os líderes desenvolvem-se na arte de dar feedback.

 Minimiza-se a parcialidade da avaliação e o “achismo” uma vez que as
observações serão baseadas em fatos acontecidos.

 Os plano de ação e treinamentos passam a ser definidos pela real
necessidade de desenvolvimento.

 Adequar o profissional à função.

 Possibilitar crescimento profissional estruturado.

 Promover o entendimento dos objetivos macro da organização.

 Ampliar o conceito de meritocracia na empresa.

B. Principais Objetivos

C. O que Ganhamos
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Este modelo de Avaliação de Desempenho utiliza fatores comportamentais
como ponto de partida para a avaliação do desempenho individual. A partir
da definição dos comportamentos (competências) que a empresa entende
serem fundamentais para o seu sucesso, os colaboradores são avaliados de
acordo com o que ele apresentou do comportamento, num determinado
período. As necessidades geradas serão base para a definição de um
programas de treinamento e desenvolvimento individual e/ou grupal além de
apoiar decisões de mérito ou promoção.

Este modelo não só valoriza o comportamento como define metas anuais
que o colaborador deverá realizar durante um determinado período. É
necessário que a empresa tenha um planejamento estratégico definido, com
metas financeiras claras para que os profissionais possam avaliar qual a sua
parte de contribuição para o atingimento das metas organizacionais. O
resultado da avaliação desse modelo impacta diretamente o resultado da
empresa e conseqüentemente terá uma definição mais clara sobre méritos

ou bônus, conforme a política definida pela empresa. Geralmente aplicada
para o nível de gestão.

D. Modelos de Avaliação

I - Avaliação por Competências

II -Avaliação por Metas e Competências
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Há modelos distintos de avaliação que atendem à característica e cultura de
cada empresa. Menciono aqui três mais comuns. Para uma empresa que
ainda não tem um processo definido, iniciaria com o modelo I e conforme os
profissionais e gestores se tornem mais familiarizados e treinados no processo a
empresa poderá evoluir para os modelos II e III.

Qual modelo 
de avaliação 
escolher? 
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Este modelo de Avaliação de Desempenho utiliza definição de metas, fatores
comportamentais em uma visão sistêmica sobre o colaborador. O profissional
é avaliado não só pelos chefes imediatos, mas também pelos pares, pelos
subordinados e até pelos clientes internos e externos. Uma versão mais
simplificada pode ocorrer, onde a empresa faz uma avaliação de cima para
baixo (chefia avalia subordinado) e de baixo para cima (subordinado avalia
chefia) caracterizando a Avaliação 180º. Muitos empresas iniciam com o
segundo exemplo para evoluir para a avaliação mais completa.

As avaliações podem ser feitas de forma simples, com formulários em papel,

tabulação em Excel ou por meio de um sistema integrado que facilite a
aplicação e controle. O importante porém é treinar os líderes a fazerem um
feedback de qualidade e utilizar as informações obtidas sempre para o
desenvolvimento das equipes e não para punição de resultados abaixo do
esperado.

III -Avaliação 360º. 
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O primeiro passo é definir quais competências a empresa entender ser

fundamentais para alcançar bons resultados. Naturalmente que há varias

competências consideradas padrão, necessárias para o bom desempenho

dos profissionais. Porém a definição das competências é específica para

cada empresa. Trata-se de comportamentos, atitudes, habilidades e nível de

conhecimento que são esperados para a atuações dos profissionais naquela

empresa. Mais importante que definir as competências é significar a

competência, ou seja, o que representa a competência para a organização,

quais os comportamentos esperados em cada competência. É expressando

o significado de cada competência que a empresa mostra sua cultura e o

que ela valoriza. Por exemplo “Comprometimento” é uma palavra com

significado possível de encontrar em um dicionário mas as atitudes

valorizadas nesse comportamento podem variar conforme a característica

de cada empresa.

O exemplo que mostrarei aqui é de uma empresa que denominarei XPTO. A

XPTO dividiu os colaboradores em dois grupos: Gerentes e Profissionais.

2. COMO IMPLEMENTAR
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A. Definição das Competências

Etapas do 
Modelo por 
Competências

Para esse e-book me fixarei em um dos modelos mais comuns que é
Avaliação por Competências. Confira as etapas desse modelo:
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Foi definida uma relação de competências para o grupo de líderes e outra

para os demais profissionais. Em seguida a empresa deu significado a cada
competência.

Gestão de Pessoas

Transmite sua visão. Mostra a direção e consegue resultados pela equipe.
Desenvolve e treina. Pessoalmente pessoas. Dá feedback construtivo com
objetivo de desenvolvimento. Delega responsabilidades. Estimula a
cooperação da equipe.

Orientação pra Resultado / Entrega

Apresenta resultados de forma constante e consistente, com qualidade e
agilidade. Cumpre prazos ou os negocia. Toma decisões em tempo
adequado evitando atitudes proteladoras. Alinha e compromete todos os
responsáveis pela obtenção dos resultados.

Tomada de Decisão

É assertivo em suas decisões, se posiciona com responsabilidade, segurança e
imparcialidade em situações usuais e de riscos.

Comunicação

Habilidade de expressar suas ideias de foram clara e objetiva, fazendo-se
entender e obtendo a colaboração necessária, com empatia, tanto verbal

como escrita. Permite uma organização aberta que estimula a expressão das
opiniões e ideias dos colaboradores

Exemplos de competências para Gestores

Competências 
e seus 
significados 
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Exemplos de competências para profissionais

Comprometimento

Assume responsabilidade sobre o que produz. Envolve-se nas atividades
inteiramente, aceita as tarafas/desafios solicitados sem colocar bareira ou
dificuldades. É pontual e se ausenta só em extrema necessidade

Evolução Técnica

Busca adquirir novos conhecimentos e habilidades técnicas que reflete-se de
foram claramente visível na qualidade ou no resultado de seu trabalho.

Trabalho em Equipe

Tem atuação produtiva na equipe. Discute com propriedade suas
divergências, busca consenso com habilidade e flexibilidade para ouvir e
entender pontos de vista contrários aos seus.

Cumprimento de Regras e Normas

Cumpre as regras de acordo com a regulamentação e as normas
estabelecidas pela empresa sem resistências. Respeita as orientações do

gestor e incentiva os colegas a seguir o que foi definido.

Competências 
e seus 
significados 
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1

2

3

4

5

Não apresenta

Apresenta poucas vezes

Apresenta

Apresenta muitas vezes

Apresenta sempre

Cada competência será avaliada atribuindo-se uma nota de 1 a 5. Essa nota

representa o quanto o profissional expressa o comportamento diante do que
é esperado.

Não há um número ideal de competências. O importante é focar nas que
são realmente importantes para a necessidade de cada empresa. Cada
competência receberá a nota de 1 a 5. Soma-se as notas atribuídas a cada
competência, divide-se pelo número de competências avaliadas e uma
média simples é a nota final da avaliação.

B. Atribuição das Notas
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A nota pode ser expressa
dessa maneira.

Pode ocorrer frações ao
gerar a nota final que

poderão ser definidas
conforme o quadro ao lado..

Grau de 
Avaliação
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C. Processo de Avaliação

Tudo começa com a auto avaliação. A auto avaliação é importante para o
processo, primeiro porque provoca a reflexão do profissional sobre suas
atitudes, perante o que a empresa espera e segundo porque apoia o gestor
no momento do feedback. O gestor, ao ouvir a opinião do profissional sobre

si mesmo, pode orientar melhor seus argumentos para obter o consenso, caso
haja divergência.

A avaliação é o momento que gestor e profissional sentam e conversam
sobre cada competência. Uma atenção especial deve ser dada a esse
momento:

O foco do Avaliador deverá levar em conta fatos que comprovem o nível de
avaliação dado em cada competência. Por exemplo, se o Avaliador
entender que o profissional tenha nota dois em determinada competência,
significando que ele “atende parcialmente”, ele deve mostrar ao avaliado
como e quando, foi observado o comportamento que o avaliado deixou de
ter, que fez com que o levasse a concluir a nota definida.

1. Auto Avaliação

2 .  Momento da Avaliação e Consenso
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O processo de avaliação é simples mas é muito importante para sua
eficácia, seguir alguns passos que facilitarão o entendimento, proporcionará
oportunidade de análise tanto para o colaborador como para o avaliador.
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b) Durante a reunião:

 Quebrar o gelo com conversas que não são ligadas ao trabalho.

 Pedir para o colaborador relatar a percepção dele e como ele analisa

seu próprio desempenho.

 Em seguida o Gestor coloca suas percepções com exemplos e situações

concretas.

 Por fim dizer que durante o ano estes comportamentos são observados e

que será importante o liderado apresentar evidências de tais

comportamentos.
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a) Antes da reunião:

 Agendar uma data, horário e local apropriado com o colaborador.

 Fazer uma reflexão sobre o que era esperado do colaborador e como

foi o desempenho dele.

 Programar-se para não ser interrompido na reunião.

Como conduzir a reunião de Avaliação

c) No encerramento:

 Perguntar o que o colaborador achou da conversa.

 Agradecer a participação dele.

3.Resultado

O resultado da avaliação será base para o PDI-Programas de
Desenvolvimento Individual que visa acordar quais competências serão
desenvolvidas, quais ações serão realizadas pelo colaborador e em que o
gestor poderá apoiar o desenvolvimento do colaborador.

A nota final também gera uma orientação sobre quais colaboradores serão
elegíveis para receber um mérito, conforme política interna de Cargos e
Salários.
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O PDI-Plano de Desenvolvimento Individual, nada mais é do que o
colaborador acordar com sua chefia direta ações ou atitudes que o levarão
a desenvolver as competências que precisam ser aprimoradas.

O PDI deverá constar no máximo três competências a serem desenvolvidas. É
preciso despender energia para o desenvolvimento, tanto do colaborador

quanto do gestor. Por isso pensar em desenvolver muitas competências não
traz o foco necessário e o resultado de desenvolvimento será prejudicado.

As competências a serem definidas dependerão do resultado da avaliação
e das necessidades da empresa. Colaborador e Gestor definem que atitudes
deverão ser realizadas para seu aprimoramento. É um compromisso co
colaborador que deve ser acompanhado e apoiado pelo gestor. Pode ser
um curso formal, participar de reuniões, fazer apresentações, ser facilitador
de um tema, líder de um projeto até mesmo acordar mais cedo para não
chegar atrasado.

O resultado do processo deve ser encaminhado para o RH também para que
se possa fazer uma análise de necessidades comuns na empresa e assim o RH
terá subsídios mais assertivos para atuar no desenvolvimento global dos
colaboradores.
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D. PDI - Programa de Desenvolvimento 
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FEV

Avaliação 
P D I 

MAI SET

E. Periodicidade

 Acompanhar
PDI

A periodicidade de aplicação da Avaliação de Desempenho  pode variar

de empresa para empresa. Geralmente ocorre uma avaliação anual, com

acompanhamento após seis meses  de aplicação.  Há empresa de aplica a

avaliação anualmente e faz acompanhamento quadrimestral do PDI.

Exemplo:

 Acompanhar
PDI

FEV

 Nova Avaliação

De Quanto 
em Quanto 
Tempo?
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3. DICA  DA  TANIA

Muitas empresas resistem na implantação de um processo de

Avaliação de Desempenho. Algumas porque acham trabalhoso,

outras porque não acreditam na veracidade das informações. Há

ainda as que não aplicam planos para as mudanças necessárias

deixando que o processo caia no descrédito dos profissionais.

Na verdade toda prática de RH terá resultado satisfatório se houver

empenho dos envolvidos. Os líderes são os grandes aliados de RH

nessa empreitada. São os condutores de informação sobre o que está

funcionando ou do que não está, fornecem sugestões de melhoria e

imprimem uma atitude positiva no processo, estimulando seus

colaboradores e sentindo-se dono e responsável pelo sucesso do

programa.

Isso faz a grande diferença no final.

Fique Atento
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Formada em psicologia pela UNISA-SP, pós graduada em Gestão de Pessoas
pela FGV-Campinas e formada em Leader Coach pelo IBC-SP.

Fez de sua vida uma trajetória na área de Recursos Humanos. Tem paixão
pelo que faz. Acredita no poder das pessoas, quando são bem orientadas.
Acredita na força da liderança quando aprendem a fazer das pessoas
alavancas para o sucesso da empresa.

Uma certeza: empresas consideradas melhores para trabalhar estão sempre
na mesma lista das que são um sucesso financeiro.

Solução: ter um olhar para as práticas de RH que ajudam a criar condições
para o alcance de excelentes resultado não é tão complexo como se

imagina.

4. QUEM É TANIA BUENO

Missão: Tornar acessível as práticas de RH que geram 

transformações extraordinárias.

(11) 991820732

www.taniabueno.com.br
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