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RESUMO  

O presente trabalho apresenta informações sobre a importância da Avalição de Desempenho 

para as organizações e o objetivo pretendido é mostrar como é o desenvolvimento profissional 

dos colaboradores na organização e destacar alguns de seus principais métodos de avaliação 

de desempenho mais utilizados nas empresas. O método utilizado para realizar este artigo 

foram pesquisas bibliográficas e entrevistas com empresas que possui e não este 

procedimento. O principal resultado encontrado foi que ao utilizar esse método, a organização 

além de avaliar seus colaboradores na execução de suas funções, também oportuniza o 

incentivo ao desenvolvimento dos profissionais que mostrarem melhores resultados. 

 

Palavras-chave: avaliação de desempenho; resultados práticos; desafios do gestor; 

 

INTRODUÇÃO  

Atualmente a avaliação de desempenho vem sendo utilizada nas organizações com o 

objetivo de analisar o desempenho dos colaboradores na realização de suas atividades, pois 

existe a necessidade de melhoramento dos resultados organizacionais, tais como o 

crescimento da organização e também o desenvolvimento profissional do colaborador. 

Segundo Chiavenato (2008, p.241), a avaliação de desempenho é um “processo que 

serve para julgar ou estimar o valor, a excelência e as competências de uma pessoa e, 

sobretudo qual é a sua contribuição para o negócio da organização”. Sendo assim este 

processo serve para acompanhar o desempenho das pessoas de uma organização, onde é 

possível verificar como os empregados contribuem para o crescimento da organização, e serve 

também para o levantamento de necessidades de treinamento e desenvolvimento dos 

trabalhadores ou da equipe.  

A principal função dos gestores de recursos humanos na avaliação de desempenho é 

promover a eficiência e a eficácia das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores, para 

atingir as metas da organização da melhor forma possível. Para isso, planejam, dirigem e 

controlam as atividades para motivar os colaboradores a contribuir significativamente com a 



 

 
 

 
 

organização e desenvolvimento pessoal e profissional, conciliando assim, os interesses da 

equipe com os interesses individuais. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A avaliação de desempenho é um instrumento muito importante dentro das empresas, 

pois, é a partir dela que as administrações das empresas avaliam seus trabalhadores e preveem 

posicionamentos futuros, considerando o potencial humano disponível em seus quadros.  

De acordo com CHIAVENATO (2002, p. 330) “a seleção de recursos humanos é uma 

espécie de controle de qualidade na recepção da matéria-prima, a avaliação do desempenho é 

uma espécie de inspeção de qualidade na linha de montagem. Ambas essas alegorias se 

referem à posição passiva, submissas e fatalistas do indivíduo que está sendo avaliado em 

relação à organização de que faz parte ou pretende fazer e da abordagem rígida, mecanizada, 

distorcida e limitada acerca da natureza humana. A avaliação do desempenho não pode 

restringir-se ao julgamento superficial e unilateral do chefe; é preciso descer a um nível maior 

de profundidade. ” 

Essa avaliação tem como objetivo avaliar o desempenho de cada funcionário no cargo 

e o potencial para desenvolvimentos futuros. “Toda avaliação é um processo para estimular 

ou julgar o valor, a excelência, as qualidades de uma pessoa.” (CHIAVENATO, 2002, p. 325) 

A avaliação de desempenho traz diversas utilidades e as principais delas são: 

 Identificar aqueles empregados que necessitam de aperfeiçoamento; 

 Definir o grau de contribuição (individual ou em grupo) nos resultados da 

empresa; 

 Descobrir os novos talentos na organização; 

 Facilitar o autodesenvolvimento dos empregados; 

 Realizar o feedback dos empregados; 

 Fornecer programas de mérito, promoções e transferências; (MARRAS, 2000) 

 

Prahalad e Hamel (1990) tratam do conceito no nível organizacional, referindo-se à 

competência para a avaliação do candidato, como: um conjunto de conhecimentos, 



 

 
 

 
 

habilidades, tecnologias, sistemas físicos e gerenciais inerentes a uma organização. Assim, 

competências essenciais são aquelas que conferem vantagem competitiva, valor distintivo 

percebido pelos clientes e são difíceis de serem imitadas pela concorrência. 

Através da avaliação a organização consegue visualizar a possibilidades de administrar 

três campos organizacionais, que são eles: 

A. Campo de resultados: área de visão onde normalmente agrupa uma 

diversidade de fatores que são ligados as metas da empresa, que devem ser alcançados pelos 

empregados em um determinado tempo, Marras (2000). É um método de avaliação que 

permite diagnosticar o desempenho do empregado e possibilitar um planejamento com o 

superior imediato, seu desenvolvimento no cargo e na organização. 

B. Campo de conhecimento: normalmente é aplicado em áreas em que a 

empresa deseja conferir o andamento ou a trajetória do empregado, ou seja, avaliar como o 

empregado coloca em pratica todas as informações que é passado a ele, durante o período de 

treinamento ou de desenvolvimento intelectual, Marras (2000). “Nesse sentido, o método de 

pesquisa de campo tem uma enorme gama de aplicações, pois permite avaliar o desempenho e 

suas causas, planejar em conjunto com a supervisão imediata os meios para seu 

desenvolvimento e acompanhar o desempenho do empregado de forma mais dinâmica do que 

em outros métodos de avaliação do desempenho. ” (CHIAVENATO, 2002, p. 342) 

C. Campo do comportamento: é onde a empresa avalia as atitudes e os 

comportamentos do empregado, relacionados com os padrões culturais que são definidos pela 

organização e também as responsabilidades que são definidas para exercer dentro ou fora da 

empresa. Conforme os resultados dessa avaliação os empregados podem ser beneficiados ou 

penalizados. Exemplos: respeitos entre os colegas de trabalho, a maneira em que o gerente 

comercial consegue neutralizar um conflito com o cliente, etc. 

Inicialmente, foi realizada uma extensa revisão da literatura sobre o tema, visando 

identificar características necessárias à eficácia dos Sistema de Medição de Desempenho 

Organizacional. Os principais autores consultados foram: Lynch e Cross (1991); Hronec 

(1994); Bititci (1995a); Bititci (1995b); Clark (1995); Neely et al. (1995); Ghalayini e Noble 

(1996); Neely et al. (1996); Bititci et al. (1997);  Ghalayini et al. (1997); Neely et al. (1997); 

Martins (1998); Bititci et al. (2000); Bourne et al. (2000); Neely et al. (2000); De Toni e 

Tonchia (2001); Neely et al. (2001); Kennerly e  Neely (2002); Neely et al. (2002). Cento e 



 

 
 

 
 

vinte oito características foram identificadas na literatura e podem ser consultadas em 

Figueiredo (2003). A partir da reflexão dos resultados da revisão da literatura, foram definidos 

9 (nove) Atributos Desejáveis: Aprendizado, Análise Crítica, Balanceamento, Clareza, 

Dinamismo, Integração, Alinhamento, Participação e Relacionamento Causal. A seguir são 

apresentadas as definições desses Atributos Desejáveis e suas respectivas variáveis 

observáveis. (Figueiredo M. A. D., Soares, Fuks, Figueiredo L. C., 2005, p.307). 

 

1.1 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO   

Segundo Marras (2002 p.175) existem vários métodos para se avaliar o desempenho 

humano nas organizações, e os que mais se destacam são:  

 Escalas gráficas; 

 Incidentes críticos; 

 Comparativo; 

 Escolha forçada; 

 360 graus; 

 

1.2 MÉTODOS DE ESCALA GRAFICA  

Nesse método são analisados vários fatores onde a organização considera como 

“desempenho”, fatores como conhecimento, cooperação, iniciativa, pontualidade entre outros, 

os mesmos podem ser avaliados tanto como quantidade quanto qualidade do trabalho. 

Normalmente estão divididos em graus, onde são representados em graus de mínimo e 

máximo. Cada grau dessa escala tem um valor em pontos que permite o avaliador, escolher os 

graus que melhor se encaixa no perfil do avaliado, e assim chegar a um total numérico que 

identifica a seu desempenho final.  

 

1.3 MÉTODO DE INCIDENTES CRÍTICOS   

Neste sistema o avaliador determina pontos fortes e fracos de quem esta sendo 

avaliado, apontando comportamentos extremos, mas sem analisar especificamente os traços 

de personalidade. Esse sistema leva em conta dois pontos: o positivo e o negativo.  

 



 

 
 

 
 

Método dos incidentes críticos 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Nome_________________ Cargo__________________ Departamento__________________ 

Aspectos Excepcionalmente Positivos  Aspectos Excepcionalmente Negativos  

Sabe lidar com pessoas Apresenta muitos erros 

Facilidade em trabalhar com equipe Falta de visão ampla do assunto  

Apresenta ideias inovadoras Demora em tomar decisões 

Tem características de liderança  Espirito conservador e bitolado 

Facilidade de argumentação  Dificuldade em lidar com números  

Espirito altamente empreendedor  Comunicação deficiente  

Fonte: CHIAVENATO, (2005). 

 

1.4 COMPARAÇÃO 

É um método de avaliação do desempenho que compara dois a dois empregados, de 

cada vez. Chiavenato (2002, p. 346)  

Recomenda-se esse método de comparação aos pares, pois é um processo simples e 

pouco eficiente, e é muito utilizado por avaliadores que não tem condições de usar métodos 

mais específicos. 

 

1.5 ESCOLHA FORÇADA  

Consiste em avaliar o desempenho dos indivíduos por intermédio de frases descritivas 

de alternativas de tipos de desempenho individual. Com um composto de duas ou mais frases, 

para que então o avaliador escolha “forçosamente” (daí o termo escolha forçada), apenas uma 

ou duas que mais se aplicam ao desempenho do empregado avaliado (CHIAVENATO, 2002, 

p.339). 

 

1.6 AVALIAÇÃO 360º 

Trata-se de uma avaliação que é feita de modo em que todos elementos que mantem 

alguma forma de interação com o avaliado. Portanto, participam da avaliação o superior, os 

colegas, os subordinados, os clientes internos e externos, os fornecedores e todas as pessoas 

que giram em torno do avaliado, o que dá origem a avaliação 360º. É a forma mais rica de 



 

 
 

 
 

avaliação, pelo fato de produzir várias informações vindas de todos os lados. Esse método 

proporciona condições para que o funcionário se adapte e se ajuste as várias e diferentes 

demandas que recebe do seus diferentes parceiros. (CHIAVENATO2002, p.330) 

 

1.7 VANTAGENS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO    

Revisão regular do processo dos objetivos alcançados, elaboração de planos táticos, 

visão sistêmica, fluxo de produtividade, objetivos Fixos, apoio, incentivo de treinamento e 

preparação de pessoal, reciclagem dos processos, trabalho de desempenho de metas e 

cobrança de meios e recursos necessários para os objetivos da empresa, interligação de vários 

objetivos departamentais, participação atuante de gerências e subordinados, ênfase na 

mensuração no controle de resultados, reavaliação periódica de critérios de avaliação de 

desempenho, ênfase no presente e no futuro. (CHIAVENATO, 2002) 

 

1.8 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Toda pesquisa de modo geral e principalmente a pesquisa descritiva, deve ser 

planejada, para que traga resultados uteis e verdadeiros. Esse planejamento envolve a também 

a coleta de dados, que corresponde a uma fase intermediaria da pesquisa.  

A coleta de dados ocorre após a escolha e delimitações do assunto, a revisão 

bibliográfica, a definição dos objetivos, a formulação do problema e das hipóteses e a 

identificação das variáveis. Há diversas formas de coleta de dados, onde podemos citar 

algumas como: a entrevista, o formulário e o questionário.   

Por tanto utilizamos a entrevista que é uma conversa para se obter um objetivo 

definido: onde se recolhe, por meio de um interrogatório do informador, dados para a 

pesquisa.  

 Normalmente as entrevistas ocorrem quando se a uma necessidade de coletar dados 

que não podem ser encontrados em registros e fontes documentais, mas que podem ser 

fornecidas por certas pessoas. Contudo esses dados serão utilizados para um estudo de fatos 

como de casos ou opiniões.   

Inicialmente foi realizada uma entrevista com uma professora do curso de recursos 

humanos para identificar características de uma boa avaliação de desempenho. Juntamente 



 

 
 

 
 

com a entrevista foi utilizado o referencial teórico para construir um roteiro de entrevista, o 

qual foi aplicado em duas empresas. Uma das empresas foi escolhida por possuir um processo 

de avaliação de desempenho consolidado. A outra empresa foi escolhida, pois não emprega 

nenhum controle de avaliação de desempenho. 

 O roteiro de entrevista que foi utilizado com as empresas, deriva-se das perguntas 

inicialmente formuladas na entrevista com a professora, apresentado no quadro 1. 

QUADRO 1 – Entrevista com o Docente  

ASSUNTOS QUESTÃO 

Métodos de avaliação de desempenho Quais são os métodos que você conhece que são 

mais utilizados para avaliação de desempenho? 

Importância da avaliação de desempenho Qual a importância da avaliação de desemprenho? 

Resultados da avaliação de desempenho Quais resultados são esperados da avaliação do 

desempenho? 

Vantagens da avaliação de desempenho Cite algumas vantagens de avaliação de 

desempenho 

Simplificação da avaliação de desempenho Qual a maneira mais simples que a empresa pode 

utilizar para começar a praticar avaliação de 

desempenho? 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 Após a entrevista com a professora, buscamos realizar a mesma com uma organização 

que praticasse algum tipo de avaliação de desempenho, apresentado do quadro 2. 

QUADRO 2 – Empresa com a Avaliação de Desempenho  

ASSUNTOS QUESTÃO 

Métodos de avaliação de desempenho Quais são os métodos mais utilizados pela empresa 

de avaliação de desempenho 

Importância da avaliação de desempenho Por que você acha importante fazer avaliação de 

desempenho? 

Resultados da avaliação de desempenho O que é feito com os resultados da avaliação 

Vantagens da avaliação de desempenho Quais vantagens que a avaliação traz a empresa? 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 



 

 
 

 
 

Para finalizar realizamos um entrevista em uma empresa que que não possuísse 

nenhum tipo de avaliação com seus funcionários, apresentado no quadro3. 

QUADRO 3 – Empresa sem a Avaliação de Desempenho  

ASSUNTOS QUESTÃO 

Medidas de Desempenho Como vocês avaliam o desempenho de cada 

colaborador? 

Resultados do Desempenho O que é feito com o resultado dessa análise? 

Equidade Você considera adequada essa forma avaliação? 

Não ocorre de privilegiar um funcionário em relação 

ao outro? 

Dificuldades Você tem conhecimentos de algum método formal 

de avaliação de desempenho? 

Já foi tentado implantar algum método de avaliação 

de desempenho? 

Quais as dificuldades? 

Resultados Como é controlado o desempenho dos 

colaboradores ano após ano? 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 Após concluir a coleta de dados estes foram organizados seguindo o objetivo de 

conhecer práticas de avaliação de desempenho propostas pela literatura e compara-las com a 

aplicação na pratica empresarial. Os resultados estão na próxima seção. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

A partir da entrevista com a professora, ela cita que a avaliação de desempenho é 

fundamental para que as organizações possam identificar os resultados que vem sendo obtidos 

por seus funcionários a fim de que, a partir deles, determinem ações de treinamento, 

desenvolvimento, motivação, entre outras. Essa percepção é também citada por Chiavenato 

(2002) no sentido de produzir melhores resultados. O papel do gestor de recursos humanos 



 

 
 

 
 

nesse contexto é fazer com que periodicamente o desempenho seja monitorado e os seus 

resultados sejam utilizados para a tomada de decisão.  

Sendo assim, é essencial avaliar o desemprenho para que não aconteça de pessoas não 

capacitadas alcancem remunerações e posições que outras pessoas se avaliadas corretamente 

poderiam atender melhor aos objetivos da instituição. A participação dos gestores de recursos 

humanos está em promover bons resultados e assegurar que não haja equívocos no que tange 

a promoção, desenvolvimento da carreira e aumento de salários indevidos.  

Um segundo ponto analisado buscou indagar a entrevistada sobre os principais 

métodos de avaliação de desempenho utilizados. Foram citados de escala gráfica, escolha 

forçada e lista de verificação. Estes métodos podem ser utilizados através de avaliações do 

superior ao subordinado, ou através da avaliação 360º, na qual é possível obter uma visão 

mais completa acerca do desempenho do trabalhador. Portanto a avaliação 360º é de extrema 

importância, pois os feedbacks são de pessoas situadas em diferentes posições em relação ao 

avaliado. 

Sendo assim, empresas que possuem algum tipo de avalição de desempenho 

conseguem identificar com mais rapidez, quando um ou mais colaboradores estão interferindo 

no fluxo da empresa, e com isso dificultando a mesma de alcançar suas metas.  

O processo de avaliação de desempenho permite alicerçar a ação do gestor, uma vez 

que, a partir dela, as decisões podem ser tomadas com informações concretas acerca do 

trabalho do profissional, facilita o feedback, pois o retorno apresentado ao funcionário, 

quando a avaliação é bem realizada, está embasado em dados acerca de seus resultados na 

organização, auxilia nas tomadas de decisões em relação a privilegiar funcionários, pois, uma 

instituição que não pratique nenhum dos métodos de avalição, pode acabar privilegiando um 

colaborador que não tenha tantas competências em relação a outros, mas sim, pelo simples 

fato de estar na empresa a mais tempo. 

A maneira mais simples de se começar a praticar a avaliação de desempenho, 

primeiramente é ter consciência da importância do processo. Muitas empresas passam a 

realizar a avaliação apenas para cumprir um procedimento, mas sem compreender, 

efetivamente os benefícios que o processo pode lhe oferecer. Após esse primeiro momento, é 

necessário determinar o procedimento de avaliação, definindo quem serão os envolvidos e 



 

 
 

 
 

qual o papel deles na atividade. Em seguida, é possível elaborar os formulários a serem 

utilizados e os prazos para conclusão e iniciar, efetivamente, o processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo inicial é apresentar como a avaliação de desemprenho influi no 

desenvolvimento e crescimento da organização. Este objetivo foi atendido uma vez que a 

pesquisa teórica proporcionou um embasamento para conhecer os métodos, desenvolver uma 

entrevista aplicada e discutir os resultados obtidos. 

Deste modo pode se concluir que ao realizar a avaliação de desempenho os gestores de 

Recursos humanos conseguem identificar novos talentos e também fornecer um feedback da 

necessidade de melhoria do avaliado e consequentemente no desempenho da equipe. Sendo 

assim conseguem melhorar aumentar os resultados da organização e impulsionar o 

crescimento da mesma no mercado. 
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