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EPÍGRAFE

De que adiantam máquinas de alguns milhões de reais nas mãos de pessoas que

incompetentes, sem capacidade de tirar o maior proveito delas? De que adianta a mais

alta tecnologia empregada no serviço de atendimento ao cliente nas mãos de pessoas

que não podem resolver os problemas ocorridos com eles? De que adianta um

programa audacioso de qualidade nas mãos de pessoas incapazes de inovar processos

produtivos e de diminuir os desperdícios? "Em tudo o que pensannos, o ser humano é

necessário, e a forma como desempenha suas funções pode, em muito, alterar a história

de uma organização."

Benedito Rodrigues Pontes - Avaliação de Desempenho: Métodos Clássicos e

Contemporâneos, Avaliação por Objetivos, Competências e Equipes - São Paulo, 2010.



RESUMO

o presente trabalho tem por objetivo apresentar como a avaliação de desempenho tem
sido utilizada em algumas empresas do Sul Fluminense e de que forma, na visão dos
trabalhadores, essa ferramenta pode colaborar para o próprio desenvolvimento profissional
por meio de suas aplicações. O fator humano nas empresas, com o passar dos anos, vem
ganhando cada vez mais destaque. Assim como entender de que forma o desempenho dos
trabalhadores pode ser avaliado e melhorado, também vem ganhando espaço em estudos
realizado no mercado. Com a região Sul Fluminense não é diferente. Devido a seu
crescimento e a chegada de novas empresas, toma-se essencial para as empresa possuir mão-
de-obra qualificada e com bom desempenho. Através de pesquisas, dados foram coletados
possibilitando identificar o quão importante se toma a utilização dessa ferramenta tanto para
empresa quanto para os funcionários. O feedback pode estimular o trabalhador
consequentemente a melhoria de resultados para a empresa e para a própria carreira.

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho, Feedback, Carreira.



ABSTRACT

This work aims to demonstra te how the performance evaluation is being used by the
companies in the south region of the State of Rio de Janeiro, Brazil, and find out how
employees think that this tool can contribute to their professional development through its
use. Over the years, the human factor has got an increasing prominence in businesses, as well
as the attempts to evaluate and improve employees' performance. Due to the recent growth of
the region where this work is focused, and the opening of new enterprises, it is a must for
them to have a skilled labor and good results in their performance. AlI data collected through
questionnaires made it possible to identify how important is the use of this tool to the
company, as well as to its employees. As a consequence of the usage of this tool, employees
may be encouraged to improve company's results and also its own career.

Keywords: Performance evaluation. Feedback. Career.
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1. INTRODUÇÃO

No ambiente organizacional é evidente que um dos principais objetivos das empresas é

a maximização de seus recursos. E para que essa maximização possa ser alcançada, nos

últimos anos, o fator humano das organizações tem exigido ainda mais atenção. A cada dia

são considerados ainda mais necessários, e saber como aproveitar este fator da melhor forma

toma-se essencial para o sucesso das empresas.

Nas organizações, há uma busca constante pela melhora do desenvolvimento e da

capacidade de seus funcionários. Para isso acontecer é necessária uma maneira de avaliar, de

identificar como está tal desenvolvimento em relação ao tempo. Essa avaliação ocorre em

grande parte das organizações e com maneiras que divergem umas das outras.

De acordo com Barbosa (1996), no início da fase da Administração Científica, Taylor

propôs que além da análise do funcionamento de máquinas e linhas de produção, fosse

medida e avaliada, também, a eficiência das pessoas. Com a fase das Relações Humanas, após

os estudos em Hawthome, a avaliação deixa de ser algo com a fmalidade de punir e controlar

a produção, e passa a ter um lado mais humanista. Apesar da fase humanista, ainda hoje,

existem empresas que possuem a visão de que a avaliação se destina a mensurar a quantidade

de trabalho e produtividade.

Não só por parte das organizações, mas a avaliação de desempenho também se toma
,

de suma importância para o outro lado: os funcionários. E o momento onde estes têm um

retomo de como o trabalho realizado tem sido analisado e avaliado, e para aqueles mais

antigos, qual é a evolução em relação aos períodos anteriores.

Com base no assunto, a pesquisa tem por objetivo, através de estudos de casos com

trabalhadores de algumas empresas da região Sul Fluminense, identificar, na visão dos
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funcionários, a importância da avaliação de desempenho no desenvolvimento de suas

carreiras e de que forma, na visão dos mesmos, as avaliações são empregadas na região.

1.1. PROBLEMA DE PESQUISA

A Avaliação de Desempenho (AD) é uma ferramenta que fornece, de forma

individual, um feedback imprescindível para que possa ser realizada uma análise dos pontos

fracos e fortes dos funcionários de uma organização, tomando melhor o desempenho dos

mesmos. A AD é um momento onde se cria uma oportunidade de se constatar tópicos a serem

discutidos, de forma a eliminar e evitar problemas em potencial e fixar objetivos, com a

fmalidade de obter um alto desempenho. Através dessa ferramenta se evidencia que um dos

objetivos dos gerentes, além de exclusivamente avaliar o desempenho do funcionário, é

também uma forma de aperfeiçoar o comportamento dos mesmos. Através da AD pode-se

aprimorar os treinamentos e o desenvolvimento, além de propor crescimento aos funcionários

(BOHLANDER; SNELL; SHERMAN 2005).

O estudo tem o intuito de identificar a importância da utilização das avaliações de

desempenho realizadas em algumas empresas da região Sul Fluminense, na visão dos próprios

avaliados.

Por meio de estudos de casos de empresas situadas nesta região, este trabalho irá

responder o seguinte questionamento: Qual a visão dos funcionários em relação à importância

da Avaliação de Desempenho e seufeedbackpara o seu desenvolvimento profissional?

1.2. JUSTIFICATIVA

A Avaliação de Desempenho é uma ferramenta de grande importância para as

empresas e seus funcionários. Além de passar informações para os gestores, servindo de base

para a tomada de decisão, é um modo de indicar e medir o quão necessário é treinar e

desenvolver seus funcionários, facilitar o avanço das empresas e, também, o feedback para as

pessoas (ARAUJO; GARCIA, 2010).
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o feedback além de importante para as empresas é ainda mais para os próprios

funcionários, pois é onde os mesmos tem o conhecimento da realização de seu trabalho na

visão do chefe, permitindo a melhora do desempenho (GILLEN, 2000).

A região Sul Fluminense é uma área que se encontra em grande desenvolvimento.

Com base em informações da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro

(FIRJAN), no ano de 2006, dentre os nove municípios classificados em alto desenvolvimento
,

pelo Indice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), criado com objetivo de

acompanhar a evolução dos municípios brasileiros e a gestão de suas respectivas prefeituras,

cinco pertenciam à região Sul Fluminense. Além disso, entre os anos de 2011 a 2013, os

investimentos públicos e privados na região prometem alcançar a marca de 11,4 bilhões de

reais, segundo informações do estudo Decisão Rio 2011-2013 do sistema FIRJAN. Através de

informações desta instituição, com o aumento do investimento a região passará por um

aumento do número de empregos formais, com destaque para o seguimento industrial e

metalúrgico.

Com base nessas informações, estima-se que tanto as empresas quanto seus

funcionários precisam estar preparados e capacitados para o desenvolvimento e para traçar

com sucesso seus objetivos. Portanto, o estudo tem como um dos objetivos identificar, na

visão dos próprios funcionários, a importância da Avaliação de Desempenho, do feedback e se

a utilização da ferramenta pelas empresas colabora para o desenvolvimento de seus

profissionais.

1.3. OBJETIVOS

o objetivo da pesquisa é detectar, com base em estudos de casos, a utilização da

Avaliação de Desempenho em algumas empresas do Sul Fluminense e de que fonna, na

percepção dos empregados, a utilização dessa ferramenta, juntamente com feedback, é

importante para o desenvolvimento profissional.

Como objetivos específicos foram definidos:

• Descrever e conceituar a Avaliação de Desempenho;

• Apresentar os objetivos e importância da realização de Avaliação de

Desempenho nas empresas;
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• Apresentar e descrever alguns métodos para a realização da Avaliação de

Desempenho;

• Descrever, conceituar e apresentar a importância do feedback das Avaliações

para os funcionários das empresas;

• Analisar, na visão dos funcionários, como é o funcionamento da Avaliação de

Desempenho na região e como a mesma contribui para o desenvolvimento

profissional;

• Analisar e descrever os resultados da pesquisa proposta.

1.4. DELIMITAÇÃO

Com o objetivo de tomar a pesquisa mais específica e de evitar que os dados coletados

tivessem situações e análises distintas, alguns critérios para delimitação do estudo foram

criados, para que a pesquisa se tomasse mais completa e que os dados pudessem ser coerentes

com a situação analisada.

Para a realização da pesquisa, era necessário que os respondentes fossem funcionários

com cargos ou funções de nível administrativo, engenharias e/ou executivo de indústrias

privadas de grande porte da região Sul Fluminense. Segundo infonnação do Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), quanto ao número de

funcionários, classifica-se como indústria de grande porte as que possuem mais de 500

funcionários. Conforme informação da FIRJAN, a referida região é composta por 17

municípios: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Frontin,

Itatiaia, Mendes, Para ti , Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das

Flores, Valença, Vassouras e Volta Redonda.

Além disso, para garantir a credibilidade do estudo e direito das empresas e

participantes, em nenhum momento será divulgado o nome dos respondentes e das empresas

analisadas. Os dados serão coletados e analisados somente pelas pessoas responsáveis pelo

estudo.
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1.5. ESTRUTURA

o trabalho será dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta o problema

de pesquisa, a justificativa de realização da mesma, além dos objetivos e delimitação.

No segundo capítulo encontram-se as bases teóricas para a realização do estudo. O

referencial será dividido em quatro partes: a primeira será responsável por apresentar a

Avaliação de Desempenho, seus conceitos, como o desempenho passa a ser analisado com o

passar dos anos, suas bases, finalidades, ferramentas e formas de análise. A segunda parte

apresenta os objetivos ao se realizar a Avaliação de Desempenho. A terceira apresenta e

descreve alguns métodos para a realização da AD. A quarta parte conceitua o feedback,

descrevendo seus objetivos e importâncias.

No terceiro capítulo são apresentados os métodos da pesquisa realizada, sua base e seu

desenvolvimento.

O quarto capítulo é o responsável pela análise e descrição dos dados obtidos através da
.pesquIsa.

E, por último, o quinto capítulo é onde se encontra os resultados da pesquisa e do

trabalho como um todo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O desempenho no trabalho tem sido objeto de análise no mundo organizacional há

muitas décadas. Em razão da dinâmica organizacional, da necessidade de modificar, da falta

de previsibilidade dos acontecimentos e, como consequência, dos processos de reestruturação,

o desempenho assume novos contornos e papel de destaque, em momentos oportunos, nas

decisões a serem tomadas pelo gestor (BUZATTO; JUNIOR; CASTRO, 2010).

A maneira com a qual as empresas avaliam o desempenho da atuação dos funcionários

dentro da organização possui diversas nomenclaturas, sendo elas: avaliação de desempenho,

avaliação de eficiência, avaliação do mérito, dentre outras (CHIA VENATO, 2000).
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Com o objetivo e a necessidade de humanizar e tomar mais democrática a

Administração, surge no início do século XX a Teoria das Relações Humanas. Tal iniciativa

surge com o objetivo de enfatizar a relação das pessoas com a empresa, deixando de se basear

única e exclusivamente na visão mecânica e rígida da Teoria Clássica, se opondo aos ideais

propostos, mesmo ainda havendo predominância da mesma. (CHIA VENATO, 1983)

Durante a Escola Clássica, a eficiência e o desempenho dos trabalhadores eram

definidos pela produtividade e quantidade produzida, onde objetivos não alcançados eram

tratados de maneira punitiva. De forma eminente, a visão humanista faz com que a visão

clássica comece a perder força. Há uma transição onde o desempenho deixa de ser avaliado

através de quantidade e passa a ser considerado como uma ferramenta de orientação para as

empresas. Essa orientação colabora na identificação de necessidades de realização da empresa

e de seus funcionários (BARBOSA, 1996).

A gestão pode ser entendida como a obtenção de esforços orientados e liderados para o

alcance de um objetivo comum de um grupo de pessoas. Ligando o fato de a globalização

aumentar ainda mais a concorrência entre as empresas, saber obter, da melhor forma, a

experiência e os conhecimentos dos recursos humanos, voltando-os pra determinados

objetivos, toma-se essencial para empresas que desejam atingir ou manter-se em um alto nível

de competição no mercado atuante. (ARAUJO; GARCIA, 2010)

A avaliação de desempenho, com base em Nassif (2008), é a maneira com que as

organizações encontram de identificar as qualidades e dificuldades percebidas por seus

colaboradores, por meio dessa, buscando o fortalecimento de suas qualidades e a busca por

alternativas que possam melhorar e/ou corrigir seus pontos negativos.

Quando os indicadores para o desempenho não são defmidos torna-se complexa a

definição de produção, não sendo possível avaliar os níveis de produtividade. Para que os

resultados sejam alcançados de forma satisfatória é necessário acompanhamento sistemático e

contínuo, que possibilite identificar os desvios e propor ajustes para garantir o alcance dos

mesmos (BUZATTO; JUNIOR; CASTRO, 2010).

A avaliação de desempenho deve ser pensada como uma ferramenta gerencial de

grande importância para as organizações, já que através dela é possível desenvolver tanto os

recursos humanos quanto a organização numa visão geral (BUZATTO; JUNIOR; CASTRO,

2010).
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De acordo com Nassif (2008), ~'a gestão do desempenho humano pode ser analisada

por meio de três dimensões: expectativas, recursos e motivação [...]". Relacionando as

dimensões apresentadas com os verbos saber, poder e querer, respectivamente, é uma forma

de se identificar como o desempenho apresentado pode estar colaborando para o

gerenciamento (NASSIF, 2008). O quadro seguinte faz a representação entre as dimensões

citadas em relação às ações propostas.

p

o "poder" está relacionado à

b
habilidade competência

pessoa sa e o que e . .
d It d d

autonomia, e conheCimento.
espera o como resu a o o t' d ••pessoa em o po er ,
seu trabalho? Como esta se d"'" d r
saindo em suas ati idades? con lçoes e rea Izar a

ati idade que lhe foi
atribuída.

pessoa quer realizar as
ati idades que lhe foram

atribuldas?
essoa esta moti ada

para desempenhar essas
ati idades?

Quadro 1:Competência X Motivação
Fonte: NASSIF (2008; p. 291)

Com base em Nassif (2008), na falta de alguma dessas dimensões, o gestor precisa ser

competente em seu gerenciamento para mostrar, em relação ao grupo, a importância dada ao

envolvimento e participação dos funcionários em relação à empresa. O gestor deverá saber

como agir após verificar as necessidades encontradas em seus funcionários. Necessidades que

podem ser: falta de motivação, falta de recursos e/ou expectativas.

O ambiente é diretamente afetado pelo comportamento das pessoas que nele se

encontram. A avaliação de desempenho é realizada através do método eRA (conhecimentos,

habilidades e atitudes), com o objetivo de aproveitar ao máximo o potencial das pessoas e da

organização com a visão de melhores resultados futuros (ARAUJO; GARCIA, 2010).

Com base em Bohlander, Snell e Shennan (2005), os principais fatores dos fracassos

das avaliações são a "falta de informação e de suporte da alta administração, e o uso do

programa para objetivos conflitantes [...]". A falta de suporte faz com que a avaliação não

tenha sucesso.
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A AD deve ser bem planejada, aplicada adequadamente, com avaliadores treinados e

feedback apropriado, já que a mesma afeta o bem estar e a qualidade de vida dos

trabalhadores dentro da empresa (CAMPOS, 2011).

De acordo com a análise de Robbins, Judge e Sobral (2010), o desempenho

profissional tem sido analisado com base em três comportamentos: Desempenho de tarefa,

Cidadania e Contraprodutividade. O primeiro é o desempenho nas ações que colaboram nas

atividades administrativas ou na produção de bens ou serviços. O segundo representa as

atividades que apoiam o ambiente psicológico da empresa, como a boa interação entre os

funcionários assim como o respeito entre os mesmos, a ajuda ao outro quando for preciso, e

tudo que colabore na melhoria do ambiente de trabalho. E, por último, as ações de

contraprodutividade são as que, de alguma forma, prejudicam a organização.

Comportamentos agressivos e danificar coisas da empresa são exemplos de

contraprodutividade.

O comportamento dos funcionários sofre muita influência através dos critérios que são

escolhidos para avaliar o desempenho dos mesmos. Três conjuntos de critérios se destacam

nessa situação. Os resultados individuais de tarefa analisam o resultado fmal da atividade do

funcionário, como qualidade, quantidade produzida e custo. O comportamento, devido à

dificuldade de análise da contribuição individual na ação de um grupo. O avaliador, nesse

caso, considera o comportamento como uma análise da liderança exercida individualmente, a

rapidez na entrega de informações e outros. No caso dos traços, considerado o critério mais

fraco, são analisados critérios como experiência, ocupação e boa postura. Os traços são

considerados os mais fracos, pois se apresentam distante do que realmente é desempenhado

no trabalho, porém, é analisado porque ainda faz parte da realidade nas empresas (ROBBINS;

JUDGE; SOBRAL, 2010).

As expectativas, em relação às pessoas, tem se voltado mais fortemente para suas

habilidades, para o seu desempenho e produtividade, para o comprometimento e a motivação

na organização. Entretanto, tais aspectos variam de pessoa para pessoa e de empresa para

empresa, de modo que a cultura da empresa juntamente com as variáveis internas e externas é

que detenninam priorizar ou valorizar, de forma maior ou não, esses mesmos fatores

(NASSIF, 2008).

Pode-se, porém, verificar que o processo de avaliação de desempenho, quando bem

conduzido, traz resultados positivos tanto para a empresa quanto para o profissional, tendo
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efeito inverso em casos mal sucedidos, sendo certo que os prejuízos se intensificam para

ambos. Assim, a busca do homem pelo "seu bem estar fisico, social e mental para obter boa

qualidade de vida" possibilita correlacionar tais fatores com o trabalho, já que este se mostra

como "parte integrante e extremamente importante" da vida do ser humano, o que faz com

que sua satisfação no ambiente organizacional esteja relacionada com seu bem estar geral

(CAMPOS, 2011).

A avaliação de desempenho 4'não é um fim em si mesmo [...J", devendo ser aplicada

com o intuito principal, o mais importante, de elaborar referenciais para a tomada de decisões

e a formação de planos de ação que visem à melhoria profissional e organizacional

(CAMPOS, 2011).

2.2. OS OBJETIVOS DA AVALlAçAO DE DESEMPENHO

A avaliação de desempenho tem funcionalidade para inúmeras finalidades. Auxiliando

as organizações em vários sentidos: na tomada de decisão dos gestores, na identificação de

competências e habilidades, no conhecimento da necessidade de realização de treinamento

para os funcionários, feedback aos mesmos, dentre outros (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL,

2010).

Os objetivos da avaliação de desempenho não são específicos, sendo certo que os

mesmos são caracterizados por serem umas das ferramentas mais diversificadas que os

gestores possuem. Tais instrumentos tendem a beneficiar tanto a empresa quanto os

funcionários a serem avaliados (BOHLANDER; SNEEL; SHERMAN, 2005).

Com base em Bohlander, Sneel e Sherman (2005), os objetivos da AD são de caráter
administrativo e de desenvolvimento. O primeiro é utilizado, de modo geral, como base para

as resoluções de remuneração, também conhecida como o "pagamento pelo desempenho",

onde o funcionário que tem melhor desempenho tem sua remuneração aumentada. Tal

instituto é encontrado em todos os tipos de organização.

Os objetivos de desenvolvimento têm enfoque no fato de a avaliação fornecer o

feedback necessário para discutir os tópicos importantes, fracos e fortes, e também para

melhorar o desempenho. Visa eliminar os conflitos, de forma a atender melhor tanto

funcionário quanto empresa, atingindo um alto desempenho (BOHLANDER; SNEEL;

SHERMAN, 2005).
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A aplicação da AD age no auxílio à concretização dos planejamentos estratégicos da

empresa. Isso porque, dependendo do planejamento traçado pela empresa, é necessário que a

mesma defma e desenvolva as competências de seus funcionários, voltadas para atingir tal

objetivo. Desta fonna, causando uma relação de dependência entre as duas partes com a

avaliação dependendo do plano traçado pela empresa (pONTES, 2010).

SISTEMA INTEGRADO DA AVAL lAçA0 DE DESEMPENHO

Planejamento
Estratégico

Programa de Avaliação
de Desempenho

Prolramas de Gestlo de Pessoal:
• Identificação de talentos
• Cargos, carreiras e

salários
• Treinamento e

Desenvolvimento

II Programas de Qualidade

A AD é uma ferramenta, onde os resultados de seus processos visam à orientação para

a ação das pessoas envolvidas. A ferramenta, com base nas competências e desempenho dos

Gestão Econ&mlco-flnanceira

Programas de Participação nos
Lucros ou Resultados

,
funcionários, define o quanto os mesmos contribuem para a organização. E a base para

identificar o perfil ideal para cada tipo de cargo. Para os desempenhos não positivos, colabora

na criação de planos de ação para a resolução dos mesmos (NASSIF, 2008).

O programa de avaliação de desempenho toma mais dinâmico o planejamento da

empresa, assim como colabora para melhorias em produtividade, qualidade, relação com

clientes e, também, os aspectos financeiros e econômicos. O desenvolvimento das pessoas é

feito para a própria empresa, tendo o avaliador um papel fundamental para o bom

funcionamento e aplicação da ferramenta (PONTES, 2010).

Além dos objetivos já citados, segundo Pontes (2010, p. 30) a avaliação de

desempenho tem como principais objetivos:

Quadro 2: Sistema Integrado da Avaliação de Desempenho
Fonte: PONTES (2010; p. 30)
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• Melhora das competências de pessoas e empresas;

• Desenvolvimento de pessoal;

• Determinar os resultados a serem esperados;

• Obter engajamento das pessoas em relação aos objetivos da empresa;

• Eliminar incertezas;

• Melhorar a comunicação entre os níveis hierárquicos;

• Orientar o desempenho em busca de melhorias;

• Gerar informações;

• Tomar evidente que os resultados são atingidos através do grupo;

• Desenvolver um clima de confiança, motivação e cooperação entre os membros da
•equIpe;

,
• E um instrumento de apoio nos planos de carreira, salários e outros;

• Base para levantamento das necessidades de treinamento e desenvolvimento;

• Identifica as carreiras promissoras.

Bohlander, Sneel e Sherman (2005, p. 215) demonstram a importância dos objetivos,

uma vez que estes propiciam, de modo geral, a oportunidade do funcionário de discutir, a

respeito do desempenho e dos padrões deste, regularmente com seus superiores, fornecendo

ao supervisor um meio de identificar os pontos fortes e os pontos fracos do desenvolvimento

do trabalhador, e também um contorno que permite ao superior indicar um programa

específico de AD para melhor atender as necessidades e desenvolvimento do funcionário e da

empresa, bem como a recomendação relacionada a salários.

Araújo e Garcia (2010, p. 126) defendem que a AD é importante para dar base nas

tomadas de decisão dos· gestores, assim como facilitar o feedback e o progresso das pessoas

avaliadas. Aumenta, também, a clareza na relação "avaliadores X avaliados". Por meio da

utilização do eRA (conhecimentos, habilidades e atitudes), a avaliação de desempenho visa e

mensura o quão necessário é a aplicação de treinamento e desenvolvimento (ARAUJO;

GARCIA, 2010).
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Incentiva a
utilização do
coaching

ALGUMAS VANTAGENS PROPORCIONADAS PELO PROCESSODE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Situa as pessoas na
estrutura

organizacional

Facilita o feedback
às pessoas da
organização

Possibilita a
descoberta de

talentos

Auxilia0
aprimoramento da
qualidade de vida

Auxilia o direcionamento
dos esforços da
organização

Quadro 3: Algumas Vantagens Proporcionadas pelo Processo de AD
Fonte: ARAUJO; GARCIA (2010; p. 127)

Para a prática de um processo de Avaliação de Desempenho existem condições básicas

que precisam ser atendidas. Definir modelo, metas e fazer um planejamento do futuro, faz

parte dessas condições. O sucesso do projeto depende da atuação de toda empresa e que seja

mostrado através dos resultados. Os empregados passam a se destacar, através do retomo que

lhes é dado. Desta maneira, as empresas possuem maior conhecimento de seus recursos e

podem elaborar suas estratégias com base nos resultados obtidos (ARAUJO; GARCIA,

2010).

2.3. MÉTODOS DE AVALIAÇÁO DE DESEMPENHO

A avaliação de desempenho pode ser realizada por diferentes formas, por métodos

diversos. O presente capítulo irá apresentar alguns desses métodos pelos quais a AD pode ser

aplicada.



2S

2.3.1. AVALIAÇÃO POR OBJETIVOS - APO

A Avaliação por Objetivos, ou APO, é método onde tanto avaliador quanto avaliado

tem conhecimento dos potenciais e limitações assim como o objetivo a ser atingido, de forma
,

que os interesses sejam mútuos. E um tipo de avaliação que requer participação ativa das duas

partes envolvidas. Avaliado e avaliador conhecem os pontos fortes e as limitações, desta

forma se unindo e fortalecendo em busca do objetivo, e em alguns casos superando as

expectativas criadas (ARAUJO; GARCIA, 2010).

Neste método ocorre a comparação entre os resultados propostos ou esperados para

cada funcionário e os que foram realmente atingidos. Através dos resultados se identifica os

pontos fracos e fortes, assim como as medidas a serem tomadas para correção no próximo

período (NASSIF, 2008).

Tal método é prático e indicado para empresas que aderem ao planejamento

estratégico, já que necessita da negociação a ser feita juntamente com a hierarquia, dando

origem aos padrões esperados (NASSIF, 2008).

2.3.2. MÉTODO DO CHECKLIST

o método do checklist é tradicional e ainda utilizado por muitas empresas. Uma lista é

criada com o intuito de que o avaliador possa analisar o desempenho de seu funcionário de

maneira individual, analisando somente características essenciais das pessoas envolvidas na

organização (ARAUJO; GARCIA, 2010).

Método aplicado de forma diretamente de supervisor para funcionário e de simples

aplicação. Com base nesse método, há uma lista que contem os itens que o funcionário deverá

atender ou atingir e que o classifica de forma negativa ou positiva, em uma escala de

julgamento, descrevendo tais características. Colabora para a identificação de como se

encontra o desempenho do avaliado, assim como sua contribuição para atingir os objetivos

defmidos pela empresa. Após a realização é quando a empresa, baseando-se nos

procedimentos planejados, adota as medidas após os resultados obtidos. Para esse caso é

recomendado que o avaliado receba o feedback de sua avaliação (NASSIF, 2008).
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2.3.3. AVALIAÇÃO 360 GRAUS

A avaliação de desempenho, com base no método de 360 graus, segundo Gillen (2000,

p. 32) é "uma tendência crescente e valiosa" [...]. Através desse método, o avaliado recebe o

feedback de sua avaliação de forma mais aperfeiçoada. Membros da equipe, gerentes para os

quais tenha trabalhado, clientes internos e externos, colegas de trabalho, subordinados e outras

pessoas que tenham contato direto no trabalho com o avaliado, participam da avaliação do

mesmo (GILLEN, 2000).

A avaliação 360 graus, segundo Nassif (2008, p. 303) também é conhecida como

Avaliação de Feedback Este tipo de avaliação busca adquirir o potencial do indivíduo com

base na opinião do grupo. Vários aspectos do desempenho do avaliado são considerados por

meio das informações geradas por diferentes visões dos ambientes internos e externos da

empresa. O avaliado recebe um feedback com a opinião de outras pessoas envolvidas no

trabalho, além do seu superior, e que é comparada com sua própria avaliação. Essas

informações são importantes para criar base para mudanças no comportamento, habilidades e

conhecimentos necessários, identificando pontos a serem desenvolvidos e também os pontos

fortes (NASSIF, 2008).

De acordo com Marras (2000, apud COSTA et alia, 2006, p. 5), neste método o

avaliado passa por considerações de todos que tenham contato com ele, ou seja, superiores,

subordinados, fornecedores, clientes internos e externos. Sistema considerado pelo autor

citado como democrático e participativo. Assemelhando-se a este método está a Avaliação

180 graus, onde a atenção no avaliado é realizada somente por seu grupo de superiores,

excluindo os demais envolvidos na avaliação 360 graus.

Muitas empresasjá adotam o método também conhecido como "sistema de múltiplas

fontes" para avaliar seus funcionários. Este crescimento na utilização se dá na crença de que

este tipo de avaliação concede maior justiça e credibilidade à AD. Neste processo, todos que

fazem parte do grupo de atuação de um funcionário no local de trabalho fornecem um retomo

sobre o desempenho do mesmo (EDWARDS; EWEN, 1998).

Através desse método, o feedback gerado surge de diferentes posições em tomo do

avaliado, desde superior imediato, subordinados, agentes internos e externos ao avaliado.

Nesse tipo de avaliação o avaliado fica exposto, gerando pontos positivos e negativos na

aplicação de tal método. Positivos, pois o avaliado pode ter ganhos e se adequar às
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necessidades internas e externas. Negativos porque, se o avaliado não estiver preparado para

as críticas, a avaliação pode criar um impedimento para o próprio desenvolvimento e para os

que o cercam (ARAUJO; GARCIA, 2010).

Os geradores do feedback ocupam diversas posições, mas participam da rede de

contatos do avaliado, mantendo grande relacionamento profissional. A proposta dessa

ferramenta é melhorar a produtividade e a integração das pessoas que atuam em um mesmo

ambiente de trabalho, possuindo objetivos comuns. Tal método pode servir de base para a

gestão do desempenho, melhorando a produtividade e dando orientação para atingir as metas

da empresa ..Através de um levantamento mais completo das necessidades dos avaliados é

possível identificar os pontos de melhoria e propor novas estratégias de desenvolvimento

(NASSIF, 2008).

2.3.4. AUTO-AVALIAÇÃO

o método da auto-avaliação é utilizado como forma de associação à Avaliação 360

graus. Ao avaliado é requisitada a realização de uma avaliação de suas próprias

características. O funcionário contribui e participa de sua própria avaliação, relatando seus
pontos positivos e a serem melhorados. A mesma pode ser realizada com preenchimento de

um formulário pelo próprio funcionário que, após a realização, entrega ao seu superior para

que juntos possam analisar e discutir sobre o resultado, os objetivos e medidas a serem

tomadas (NASSIF, 2008).

De acordo com Bohlander, Sneel e Sherman (2005), a auto-avaliação é benéfica

quando a intensão do avaliador é aumentar a participação do avaliado no que envolve os

processos da avaliação de desempenho. Tal método aliado a outros pode gerar informações de

grande valor para a avaliação (BOHLANDER; SNEEL; SHERMAN, 2005).

, ,
2.3.5. METODO DA ESCALA GRAFICA

Considerado o método mais utilizado e divulgado, este método pode ser aplicado ao
,

mesmo tempo para várias pessoas. E facilmente explicado e entendido, porém pode conter
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interferências dos avaliadores. Consiste em um formulário onde um quadro é criado e suas

linhas correspondem aos fatores a serem avaliados enquanto as colunas correspondem aos

graus em que os fatores são avaliados. São divididos, por exemplo, entre muito insatisfatório

a muito satisfatório, ou escalas que chegam a 5 ou 7 graus com características que variam de

insatisfatória a excelentes (NASSIF, 2008).

As características e fatores a serem avaliados são selecionados e descritos de forma

simples para que não haja distorções. Após a avaliação, o nível e a qualidade do trabalho são

pontuados para que se tenha o resultado da avaliação, além de medir o desempenho,

características e valores do avaliado (NASSIF, 2008).

A escala gráfica gera criação e administração rápidas. Analisa critérios que sejam

importantes para o desempenho, como: qualidade, iniciativa e quantidade de trabalho. Uma

escala é criada classificando o desempenho do avaliado de acordo com cada critério listado

(ROBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010).

Segundo Araújo e Garcia (2010), esse método se utiliza dos indicadores para a criação

de gráficos que facilitarão a avaliação, aplicando-se a uma análise quantitativa e, também,

qualitativa.

2.3.6. ESCOLHA FORÇADA

o método da escolha forçada consiste em avaliar o desempenho de funcionários por

meio de frases que descrevam o desempenho de forma individual. Por meio dos indicadores,

os itens positivos e negativos são facilmente localizá~eis. Neste método os avaliados

selecionam um item dentro de um par que descreve determinada característica pessoal

(NASSIF, 2008).

Para a avaliação são formados blocos com duas ou mais frases onde o avaliador

escolhe dentre elas a que mais se aplica ao desempenho do avaliado. Os blocos possuem

características positivas e negativas, onde o avaliador pondera a sua escolha baseando-se na

frase que mais tenha ligação com o avaliado. As frases são criadas com base em recursos

estatísticos devendo ser alinhadas aos objetivos da organização (NASSIF, 2008).

A seguir se encontra o quadro 4, que representa um modelo de formulário para a

avaliação pelo método da escolha forçada:
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Formulário de avaliação - Escolha forçada-===========~--~~----~~~~~~--~--
Colocar um X na resposta que melhor define o desempenho entre as assertivas lou 2-----------------1 2
1. Faço apenas o que me pedem pra fazer I 2. Tenho medo de pedir ajuda quando necessito

1. Estou sempre disposto a aprender I
21

2. Procuro aprender o que me ensinam I
1 2

1. Sou capaz de ouvir críticas sem me ofender J 2. A crítica construtiva auxilia o meu crescimento 1
Quadro 4: Formulário de avaliação - Escolha Forçada

Fonte: NASSIF (2008, p. 298)

2.3.7. INCIDENTES CRÍTICOS

Neste método o foco é voltado para os pontos fortes e fracos do avaliado de forma

direta, sem levar em conta os traços de personalidade~ Os pontos críticos ganham maior

importância (ARAUJO; GARCIA, 2010).

O método de incidentes críticos é exato ao relatar os comportamentos extremos. O

avaliador procura identificar as características relevantes e significativas para o desempenho

nas atividades realizadas pelo funcionário. A aplicação pode ser realizada em três etapas:

observação do comportamento do funcionário, registro dos fatos significativos, e

levantamento de atitude e comportamento (NASSIF, 2008).

Em uma determinada situação ocorrida, o avaliador apresenta ao avaliado os

comportamentos apresentados eficazes ou não apresentados na mesma. Desta maneira,

descrevendo a forma adotada em tal período, desconsiderando seus traços de personalidade

(ROBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010).

Dentre as vantagens apresentadas por tal método se encontra a sua periodicidade. Na

realização da AD por incidentes críticos todo o período de avaliação é considerado, não

apenas o momento imediato (BOHLANDER; SNEEL; SHERMAN, 2005).

2.3.8. PESQUISA DE CAMPO

Neste método, há uma entrevista, com roteiro definido, entre um especialista e o

gerente responsável para que o desempenho dos subordinados possa ser avaliado. O gerente

realiza a avaliação, porém, com o auxilio de uma consultoria ou especialista atuante em todas
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,
as áreas da empresa. E considerada uma pesquisa de linha, mas que enfatiza o papel do

especialista na assessoria ao avaliador (CHIAVENATO, 2003).

De acordo com Chiavenato (2003, p. 204), a entrevista entre especialista e gerente

segue o seguinte roteiro:

1. Avaliação Inicial: o desempenho de cada funcionário recebe a primeira

avaliação;

2. Análise Suplementar: através de perguntas ao gerente ocorre uma avaliação

mais profunda dos funcionários;

3. Análise Profunda: com base nos dados obtidos na análise suplementar, o

especialista busca identificar quais os procedimentos adotados para melhorar o

corrigir os desempenhos avaliados;

4. Planejamento: o plano para a melhora dos desempenhos é criado;

5. Acompanhamento: Ação e acompanhamento das ações definidas na fase 4.

A pesquisa de campo é um método de avaliação clássico e uma das mais completas

ferramentas de aplicação da AD. O objetivo da pesquisa de campo é que haja uma troca entre

as posições as quais o avaliado está envolvido, que são o processo e a responsabilidade dos

avaliadores (ARAUJO; GARCIA, 2010).

2.4. RETORNO AOS AVALIADOS - O FEEDBACK

o sistema de avaliação baseado emfeedbacks foi introduzido no final da década de 80,

tendo sido criado por especialistas de recursos humanos com a finalidade de avaliar o

desenvolvimento profissional em questão. Nesse sistema, o superior imediato é o único a

opinar sobre o desempenho de um funcionário no trabalho, e isso influi diretamente em sua

avaliação e remuneração, diferentemente da avaliação 3600 em que tanto o superior imediato

quanto os demais subordinados participam da avaliação (EDWARDS; EWEN, 1998).

Atualmente, este processo leva em consideração principalmente o desenvolvimento e

o aperfeiçoamento do funcionário, ao invés de servir para a avaliação de desempenho visando

promoção salarial. São raros os argumentos contra o valor do feedback para o

autodesenvolvimento, já que é comprovado que informações de alta qualidade vindas de
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fontes confiáveis tem o poder de motivar a mudança comportamental dos indivíduos e das

equipes de trabalho (EDWARDS; EWEN, 1998).

O feedback é a vantagem preponderante da avaliação, permitindo a melhora do

desempenho. Essa é a principal razão da avaliação: o feedback sobre a qualidade melhora o

desempenho (GILLEN, 2000).

Para a realização do feedback é necessário que seja reservado tempo, planejamento da

reunião, definição dos pontos-chaves a cobrir, obtenção de respostas para questões relevantes

e os resultados desejados, além do planejamento de como se iniciar a reunião (RIBEIRO,

2005).

Na reunião para apresentação do feedback deve ser pedido ao funcionário que se

manifeste a respeito da avaliação, o superior não deve expor sua opinião. Nesses casos, ser

específico é importante (RffiEIRO, 2005).

Quanto maior o nível de liderança, mais se toma importante a avaliação. Para esses

casos, é fundamental que haja algum tipo de avaliação de desempenho, pois quanto maior o

nível de liderança exercido, maior é o alcance nas pessoas (MARTINS, 2002).

O resultado da avaliação realizada deve ser conhecido apenas pelo avaliado e

avaliador, geralmente o chefe, para que a partir disso os dois possam elaborar um

planejamento de desenvolvimento do funcionário. A área de Recursos Humanos, também,

deverá ter acesso aos resultados obtidos, pois é a área que realiza o acompanhamento e define

o plano de desenvolvimento (MARTINS, 2002).

Outros pontos relevantes a serem mencionados a respeito do feedback são em relação

ao tempo, já que não deve deixar passar muito tempo sem apresentar este ao funcionário, e é

importante que o foco seja no desempenho deste último e não em sua personalidade. Deve ser

feito um balanço negativo e outro positivo, devendo cada ponto ser tratado em um momento.

O superior deve prometer apenas o que será possível cumprir e obter compromisso

(RffiEIRO, 2005).

Assim, o feedback é um sistema de retroaiimentação, onde é proporcionada a

comunicação de um retomo após a entrada e processamento de determinada informação com
,

o intuito de alterá-la. E uma ferramenta que serve para a realização de uma comparação entre

a saída e um padrão que foi estabelecido. A retroalimentação, neste caso, é um retomo da

informação para o funcionário, que pode, assim, ter o conhecimento de como foi a sua

performance durante um determinado período, podendo ele e seus gestores realizarem um
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comparativo com um padrão ou períodos anteriores. Com base na informação obtida é que o

próprio funcionário e a empresa têm o conhecimento dos pontos fortes e dos pontos que

precisam ser melhorados. (CHIA VENATO, 1983)

3. METODOLOGIA

Este estudo, quanto ao seu objetivo, é classificado como uma pesquisa descritiva, pois

tem como ponto principal a descrição das características de determinada população ou

fenômeno (GIL, 1991). Tal pesquisa se objetiva por estudar as características de um grupo, e

um de seus atributos é a utilização de formas padronizadas para a coleta de dados (GIL,

2008).

Quanto ao seu delineamento e procedimento, a pesquisa trata-se de um estudo de caso,

que segundo YIN (2001, p. 32), é o tipo de pesquisa que "investiga um fenômeno

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real", de forma a representar a investigação de

um tópico empírico seguindo-se um conjunto de procedimentos pré-especificados, quando

contexto e fenômeno não estão claramente definidos.

Quanto à natureza, a pesquisa pode ser classificada em três tipos: qualitativas,

quantitativa ou quantitativa-qualitativa. O presente estudo se enquadra na pesquisa qualitativa.

Em pesquisas com essas características não há fórmulas predefmidas para a orientação dos

pesquisadores. Pesquisa usada para estudos de campo, estudos de caso, pesquisa-ação ou

pesquisa participante (GIL, 2008).

A coleta de dados foi realizada através de questionários. Segundo Cervo e Bervian

(1996), o questionário, dentre as técnicas de coleta de dados, é a mais utilizada ..De maneira

mais técnica, o questionário é uma ferramenta que possui uma fonna de se obter respostas

sobre determinado tema ou assunto, de modo que o respondente fornece as informações de

acordo com o seu conhecimento. Um questionário possui diversas perguntas ordenadas, que

devem ser respondidas sem a presença do pesquisador. O pesquisador deverá ser impessoal, a

fim de garantir que a pesquisa seja uniforme em relação a tal situação analisada (CERVO;

BERVIAN, 1996).
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4. PESQUISA

Através deste capítulo, serão apresentados os resultados da pesquisa realizada. Os

mesmos serão expostos apresentando os resultados de cada questão envolvida. Não houve em

nenhum momento aplicação diferente entre as empresas que participaram do estudo. A mesma

análise foi aplicada igualmente a todas, logo não haverá respostas separadas por empresas.

4.1. COLETA DOS DADOS

Como forma de coletar os dados referentes às opiniões dos trabalhadores da região, foi

utilizado um questionário com 17 questões, dentre elas objetivas, subjetivas e com espaço

dedicado a comentários livres, que foi aplicado a funcionários com cargos ou funções de nível

administrativo, engenharias e/ou executivo em quatro empresas do setor industrial da região

Sul Fluminense. Os dados foram coletados durante o mês de maio de 2012, com distribuição

dos questionários físicos e eletrônicos, através de entrega direta e envio por e-mails,

utilizando como critério a disponibilidade e acessibilidade às informações.

As questões contemplam assuntos relacionados à Avaliação de Desempenho e suas

aplicações como: feedback, desenvolvimento profissional, treinamento, tópicos analisados na

avaliação e tipos aplicados. Além disso, foi destinada uma área no fmal do questionário onde

os respondentes pudessem expor abertamente suas ideias e opiniões em relação ao assunto.

Os dados e opiniões coletados foram dispostos e tabulados de maneira conjunta com o

propósito de elaboração de gráficos para a análise da situação a ser estudada.

4.2. ESTUDOS DE CASOS

Foram coletadas as opiniões de 83 trabalhadores, por critérios de disponibilidade e

acessibilidade às informações, com cargos ou funções de nível administrativo, engenharias

e/ou executivo de quatro indústrias de grande porte da região Sul Fluminense.

O estudo busca analisar a aplicação e a importância da ferramenta de Avaliação de

Desempenho em algumas empresas da região com base na visão e opinião dos próprios

trabalhadores.
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4.3. PERFIL DOS RESPONDENTES

A amostra coletada para a pesquisa foi composta de 51% por trabalhadores do sexo

masculino e 49% do sexo feminino, com idades que variam de 20 a 52 anos, conforme

apresentado nos gráficos 1 e 2, mostrados adiante. Destaque para a concentração de 64% dos

participantes se encontrarem na faixa etária entre 20 e 30 anos.

SEXO

Masculino

Feminino
4996

Gráfico 1: Sexo
Fonte: Elaborado pelo autor

IDADE

12% ~/ 1%

10010 -<
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2%
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------(t-7%.8% -Y

6% _/ 5%
4%

6%
5%

4%4% 4%
2% 2%1%1% 1-%1%1%

0%

------

Gráfico 2: Idade
Fonte: Elaborado pelo autor
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A pesquisa foi realizada com trabalhadores de nível administrativo, executivo e

engenharias das empresas analisadas. Trabalhadores com cargos de Assistentes, Auxiliares,

Supervisores e outros, conforme apresentado no gráfico 3, adiante. E foram consideradas,

também, áreas distintas das indústrias analisadas, conforme demonstrado no gráfico 4, a

seguir. Destaque para os cargos de Analista, responsável por 37% de participação no estudo e

para a área de Recursos Humanos (RH), responsável pela gestão e controle das avaliações

com 35% de participação.

CARGO OCUPADO
6%

1%2% í
1.1.%

Espe ci a listas
Advogados
Auxiliares
Supervisores
Engenheiros
Técnicos
Assistentes
Analistas

37"

lB"

Gráfico 3: Cargo Ocupado
Fonte: Elaborado pelo autor

ÁREA DE ATUAÇÃO
Engenharia
Financeiro
Logística
Produção
RH
Jurídico
Manutenção
Outros

,
Gráfico 4: Area de atuação
Fonte: Elaborado pelo autor
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Além das características anteriores, também, foram analisados o tempo de experiência

e a escolaridade dos trabalhadores que contribuíram para a pesquisa. O tempo de experiência

entre os respondentes variou entre 1 e 30 anos, conforme demonstrado no gráfico 5.

EXPERIENCIA PROFISSIONAL
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Gráfico 5: Experiência Profissional
Fonte: Elaborado pelo autor

Em relação ao nível de escolaridade, a pesquisa foi realizada com pessoas com nível

de fonnação que se encontram entre superior incompleto a pós-graduação completa, contando

com a maioria possuindo superior completo, representando 45% dos respondentes, conforme

apresentado no gráfico 6.

ESCOLARIDADE

1B" Superior Incompleto

Superior Completo

Pós Incompleto

Pós Completo

Gráfico 6: Escolaridade
Fonte: Elaborado pelo autor



37

4.4. ANÁLISE DOS DADOS

Baseado nas questões aplicadas e nas respostas coletadas pode-se compreender melhor

a visão e opinião dos respondentes em relação ao assunto, e definir as disposições

apresentadas. As respostas e interpretações coletadas serão analisadas e discutidas

individualmente através dos gráficos apresentados.

A primeira questão buscou identificar a quantidade de avaliações pelas quais os

participantes da pesquisa passaram no período dos últimos cinco anos. As respostas se

apresentaram bastante divididas, conforme demonstrado no gráfico 7, adiante. Justifica-se

esse resultado, o considerável número de respondentes que ainda não completaram 5 anos de

experiência. Concluindo assim que, apesar do resultado, há pelo menos a realização de uma

avaliação formal por ano para os funcionários.

1) De quantas Avaliações de Desempenho você já
participou nos últimos 5 anos?

Mais de 5 avaliações

5 avaliações

0% 5% 15% 20% 25%

4 ava fiações

3 ava liações

2 avaliações

1 avaliação
...

Gráfico 7: Questão 1 - Avaliações realizadas nos últimos 5 anos
Fonte: Elaborado pelo autor

A segunda questão buscou identificar qual o tipo predominante de avaliação aplicada

na região. Como já esperado, por ser a mais comum, conforme apresentado anteriormente,

87% dos participantes da pesquisa disseram que as avaliações pelas quais são submetidos é a

que é realizada somente entre a chefia e o avaliado, ou seja~ Chefe X Subordinado. Os outros

13% ficaram divididos entre as avaliações "360 graus" e "180 graus", como pode ser visto no

gráfico 8, a seguir.
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2) Qual foi o tipo predominante de avaliação que você
participou?

6% 7%

87"

Avaliação 180 graus

Avaliação 360 graus

Chefe X Subordinado

Gráfico 8: Questão 2 - Tipo de avaliação pela qual participou
Fonte: Elaborado pelo autor

Na terceira questão, foi aplicada uma Escala Likert para a classificação da importância

da Avaliação de Desempenho, classificadas entre mais baixo e mais alto nível de importância,

com o intuito de analisar e responder a principal questão desse estudo: Qual a importância da

ferramenta de Avaliação de Desempenho para o desenvolvimento profissional? A maioria

(37%) considerou o nível mais alto de importância para a ferramenta, além de outros 54%

ficarem divididos entre 8 e 9, confrrmando o quão importante se toma a aplicação da

ferramenta na visão dos trabalhadores. Outro fator que merece destaque é que as pontuações

abaixo de 5 não foram assinaladas, sugerindo que todos os participantes consideraram que a

AO é uma ferramenta importante para o desenvolvimento profissional. O voto mais baixo se

manteve na opção 4 e com apenas 1%, conforme pode ser visto no gráfico 9, adiante.
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3) De 1 a 10, onde "um" representa o nível mais baixo e "dez" o nível
mais alto, como você classificaria a importância da ferramenta
Avaliação de Desempenho (AO) para o seu desenvolvimento

profissional?

10%

300A, i
20% -l

0%
1

Mais
Baixo

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mais
Alto

Gráfico 9: Questão 3 - Importância da Avaliação de Desempenho no desenvolvimento
profissional

Fonte: Elaborado pelo autor

A questão 4 buscou analisar a satisfação dos funcionários em relação aos resultados

que obtiveram nas avaliações. A mesma teve o intuito de identificar se, na opinião dos

trabalhadores, os resultados da avaliação da hierarquia são coerentes com a auto-avaliação.

Apenas 5% consideraram que não são coerentes, enquanto 36% em nível parcial e 59%

opinaram que as avaliações são coerentes com as individuais, presumindo-se que estão

satisfeitos com as avaliações realizadas. Demonstrado no gráfico 10, adiante.

4) O resultado da avaliação definido pela sua hierarquia é
coerente com sua auto-avaliação?

6" Sim

Não
Pareialmente

Gráfico 10: Questão 4 - Coerência na avaliação
Fonte: Elaborado pelo autor
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No espaço destinado aos comentários, os respondentes fizeram contribuições

relevantes para tal análise. De acordo com o que foi apresentado pelos participantes, é através

do resultado exposto pela hierarquia que o profissional pode desenvolver as competências

com base nos pontos fracos identificados, mas que as avaliações merecem ser feitas com

maior detalhe, isso porque, de acordo com os próprios respondentes, determinados trabalhos

do dia-a-dia somente o próprio executor tem o conhecimento, enquanto sua hierarquia possui

apenas o conhecimento técnico e não o operacional. Então, toma-se muito importante o

contato entre as duas partes para que haja uma maior sinergia entre os mesmos.

Complementando a resposta da questão 4, a questão 5, apresentada no gráfico 11,

buscou avaliar a preparação das hierarquias para a aplicação das avaliações. Assim como na

questão anterior, os avaliadores foram bem classificados, já que 75% os consideraram

preparados para avaliarem os desempenhos, enquanto 25% parcialmente, acreditando que

ainda poderiam melhorar em relação ao assunto. Logo, nenhum participante considerou que a

hierarquia estivesse totalmente despreparada para tal aplicação, já que a opção "Não" em

nenhum momento foi assinalada.

Uma crítica feita em relação à avaliação de desempenho empregada foi que, para o

respondente, algumas vezes a avaliação é feita de maneira muito rápida, devido aos prazos

que a organização exige. Neste caso, como sugestão dos próprios respondentes, os avaliadores

deveriam passar por treinamentos para executar tal função ou ferramenta.

5) Você considera a sua hierarquia bem preparada para
realizar as Avaliações Desempenho?

25"
Sim

Não

w Parcialmente

Gráfico 11: Questão 5 - Preparo para a realização das Avaliações
Fonte: Elaborado pelo autor

Dando continuidade nas questões analisadas, a questão 6 procurou entender a eficácia

das avaliações na identificação de pontos fortes e pontos a serem melhorados no desempenho
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dos funcionários. Confirmando o resultado da questão 3, na opinião dos trabalhadores

participantes, 75% consideraram a ferramenta importante e eficaz e 25% responderam

parcialmente, enquanto não houve marcação na opção em que não havia tal valor de

identificação.

Os respondentes que utilizaram o campo destinado aos comentários defenderam sua

importância alegando que, através ·dessa avaliação, o profissional obtém o retomo sobre suas

qualidades e que nesse momento é quando os mesmos tem um contato mais direto com a

hierarquia. Outras observações foram feitas, dentre elas estão: 1- os avaliadores precisam

estar bem preparados e realizá-las com coerência; 2- Nem sempre a avaliação tem eficácia,

para isso a mesma precisa ser acompanhada de um plano de ação e que o mesmo possa ser

seguido.

6) Em sua opinião, a Avaliação de Desempenho é uma
ferramenta eficaz para identificar pontos fortes e pontos a

serem melhorados no seu trabalho?

Sim

Não
Parcialmente

Gráfico 12: Questão 6 - Preparo para a realização das Avaliações
Fonte: Elaborado pelo autor

Dos fatores e pontos analisados, a questão 7 foi a que se mostrou mais equilibrada nas

respostas coletadas. Foi perguntado se os treinamentos previstos para o profissional durante a

avaliação são coerentes com as necessidades apresentadas e identificadas para os mesmos.

Apesar de a maioria relatar que as avaliações não contemplam previsões de treinamento,

houve um maior equilíbrio nas respostas em relação às outras questões, como pode ser notado

no gráfico 13, a seguir.
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r
1) Você considera que os treinamentos previstos na Avaliaçio de Desempenho 510

coerentes com suas necessidades de aperfeiçoamento profissional?

Im

11" Não

Parcialmente

25" As avaliações de desempenho não
contenlplan1 previ o treinanlento

Na maioria das vezes os
treinamentos previstos não são
realizados

Gráfico 13: Questão 7 - Coerência na previsão de treinamentos na Avaliação de
Desempenho

Fonte: Elaborado pelo autor

A questão que buscou identificar uma boa relação entre avaliado e avaliador na

definição de objetivos foi a questão nO 8, apresentada no gráfico 14, adiante. Depois de

questionados sobre de que forma os objetivos avaliados são defmidos para a avaliação, mais

da metade dos respondentes, 58%, informaram que os objetivos são traçados em conjunto

com a hierarquia, mostrando haver bom relacionamento entre chefe e subordinado para a

definição dos objetivos. Apenas 6% expuseram a falta de defmição de objetivos para a

avaliação, enquanto 36% ainda mostraram o funcionamento com alguma rigidez já que

assinalaram a defmição de objetivos realizada apenas pela hierarquia, sem a participação dos

demais funcionários.

8) Como são definidos os objetivos de sua Avaliação de
Desempenho?

6%
Somente pela chefia

Consenso entre você e a sua
chefia

A Avaliação de desempenho
não contempla objetivos

Gráfico 14: Questão 8 - Definição dos objetivos a serem avaliados
Fonte: Elaborado pelo autor
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Outra questão relacionada aos objetivos propostos foi a de número 9. Questionados

sobre o alcance dos objetivos, a maioria (58%) opinou que os mesmos são alcançáveis de

forma parcial e 40% opinaram que os objetivos são alcançáveis, enquanto apenas 2%

disseram que não, conforme apresentado no gráfico 15, adiante. Para tal questão, não houve

comentários que pudessem explicar o motivo para a dificuldade em atingir os objetivos.

- -- ------------------
9) Os objetivos propostos e avaliados são alcançáveis?

58"
Sim

Não
Parcialmente

2%

Gráfico 15: Questão 9 - Alcance dos objetivos propostos
Fonte: Elaborado pelo autor

Através da questão 10, outra em que as opiniões foram muito divididas, foi possível

perceber que para alguns profissionais ainda falta a elaboração de um plano de carreira. Nesta

mesma questão foi perguntado sobre a coerência entre o plano de carreira pessoal com o

proposto pela empresa. A maioria expôs que não há plano de carreira definido nas empresas

na avaliação de desempenho, conforme gráfico 16, a seguir:

10) O plano de carreira proposto pela sua hierarquia é
coerente com a sua expectativa?

Sim

Não

2796
Parcialmente

A Avaliação de desempenho não
contempla planejamento de
carreira

Gráfico 16: Questão 10 - Coerência entre o plano de carreira pessoal e o proposto pela
empresa

Fonte: Elaborado pelo autor
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A questão 11 foi outra que dividiu bastante as opiniões. Referente a metas do plano de

carreiras serem colocadas em prática, houve uma pequena diferença entre os que não possuem

plano de carreira com os que parcialmente atendem as metas estabelecidas, conforme

apresentado no gráfico 17, a seguir.

11) Asmetas estabelecidas para o seu plano de carreira tem
sido colocadas em prática! cumpridas?

Sim

Não

Parcialmente
33"

A Avaliação de desempenho não
contempla planejamento de
carreira

Gráfico 17: Questão 11- Metas do plano de carreira colocadas em prática
Fonte: Elaborado pelo autor

A questão 12 procurou identificar os tópicos mais discutidos e analisados nas AD

aplicadas nas empresas participantes do estudo. Destaque para essa questão, pois todos os

tópicos preconizados obtiveram quantidades semelhantes, o que leva a crer que não há muita

diferença entre as empresas analisadas, pelo menos no que se refere aos fatores avaliados

durante a aplicação da ferramenta AD.



45

12) Dentre os fatoresl competências listadas abaixo são avaliados
pela sua empresa durante a avaliação de desempenho?

,
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Gráfico 18: Questão 12 - Fatores analisados na Avaliação de Desempenho
Fonte: Elaborado pelo autor

A questão 13 foi realizada através de uma Escala Likert e dividida em mais outras 5

questões, que tinham opções que iam de "discordo totalmente" até "concordo totalmente".

Tais questões foram dedicadas exclusivamente para analisar o feedback nas empresas.

Conforme apresentado anteriormente, o feedback é muito importante para os profissionais, e

as questões seguintes buscam saber se o mesmo tem sido utilizado da melhor forma nas

empresas da região.

Com o objetivo de identificar a opinião dos funcionários em relação aos resultados de

suas avaliações, a questão 13.1 questionou aos participantes, se os mesmos consideravam

justos os seus resultados.. Foi possível perceber que poucas são as pessoas que ficaram

descontentes com os resultados, já que a maior parte considerou os níveis 5, 6 e 7 da escala,

conforme o gráfico 19, a seguir.
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13.1) Considero que os resultados das minhas avaliações de
desempenho são, de forma geral, justas.

500~

40010
3001<>

20%
10010

0%
1 2 3 4 5 6 7

Concordo
Totalmente

Discordo
Totalmente

Gráfico 19: Questão 13.1 -- Consideração da justiça nas avaliações
Fonte: Elaborado pelo autor

Outra pergunta de suma importância para o objetivo principal do estudo foi a questão

13.2. A mesma procurou identificar a importância do retomo dessas infonnações, ou seja, o

quão importante é o feedback para o desenvolvimento profissional. Com uma enorme

diferença no resultado, foi possível perceber o quão importante é, para o profissional, receber

um feedback sobre suas ações, já que 84% afrrmaram que concordam totalmente que essa

retroalimentação é de suma importância para o desenvolvimento do profissional, enquanto

apenas 4% assinalaram a opção 4, a de nível mais baixo, considerado pelos respondentes,

como pode ser observado no gráfico 20 adiante.

13.2) O feedback no ambiente de trabalho é de suma importanda
para o desenvolvimento do profissional;

100%

80010

60010 ;

40010 -

20010 /'

T T

1 2 3 4 5 6 7
Discordo

Totalmente
Concordo
Totalmente

Gráfico 20: Questão 13.2 - Importância do feedback no desenvolvimento profissional
Fonte: Elaborado pelo autor
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A questão 13.3 procurou identificar se os resultados da AO são passados com a mesma

frequência nas quais as avaliações ocorrem. A maioria concordou que sempre fica sabendo do

resultado, mas, o que chamou mais a atenção, a opção "discordo totalmente" ter sido

assinalada por 2% dos respondentes, evidenciando que alguns profissionais ainda

desconhecem os resultados obtidos em suas avaliações, conforme apresentado no gráfico 21

adiante.

13.3) Sempre sou informado sobre o resultado de minha
avaliação de desempenho

0%

20%

1
Discordo

Totalmente

2 3 4 5 6 7
Concordo
Totalmente

Gráfico 21: Questão 13.3 - Importância do feedback no desenvolvimento profissional
Fonte: Elaborado pelo autor

A penúltima questão do questionário foi outra que apresentou um grande equilíbrio,

talvez o maior de toda a pesquisa, e um ponto negativo em relação ao feedback passado pelas

hierarquias. Em tal questão, 25% dos respondentes assinalaram que o resultado da avaliação é

passado apenas durante os períodos em que ela ocorre. Ou seja, em outros períodos o

feedback não acontece,. logo, a ferramenta não é utilizada da melhor forma. Resultados

apresentados no gráfico 22., a seguir.
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13.4) O feedback que recebo de minha hierarquia nlo fica limitado ao período
de avaliação, ocorrendo diversas vezes no decorrer do ano

20%
18% ,-

16% J .;

J14% - -

12%
100/0

1/8% 3" 1.3" J.3",- i2%6% ,"

4%
2% ,"

,-
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T T

1 Discordo 2 3 4 5 6 7 Co or o
Totalmente Tot Im te

Gráfico 22: Questão 13.4 - Importância do feedback no desenvolvimento profissional
Fonte: Elaborado pelo autor

Concluindo o questionário, a questão 13.5 procurou unir motivação e feedback. A

questão teve por objetivo identificar se os profissionais se motivam com os resultados de suas

avaliações. Através das respostas foi identificado que os resultados da avaliação podem sim

motivar as pessoas. Isso foi possível, pois 74% assinalaram entre as opções 5 e 7 da escala,

conforme gráfico 23, adiante. Ou seja, a Avaliação de Desempenho, quando aplicada, pode

dar um retomo ainda maior para as empresas, já que através das mesmas os funcionários

podem se sentir mais motivados em relação aos trabalhos exercidos.

13.5) Normalmente os resultados da avaliação de desempenho são
elementos que me motivam no ambiente de trabalho

r rr r

3 5 6 7 Co cor o4
: Totalme te

Gráfico 23: Questão 13.5 - Os resultados como elementos motivadores
Fonte: Elaborado pelo autor
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Através dos dados coletados foi possível ter o conhecimento de como a ferramenta de

AD é utilizada pelas empresas estudadas. Com base nesses dados pode-se realizar a conclusão

da pesquisa.

s. CONCLUSÃO

Por meio das pesquisas realizadas foi possível perceber o quão importante é a

aplicação da Avaliação de Desempenho para funcionários e também para as empresas.

Nas empresas, com base nos materiais estudados, a AD funciona como uma orientação

para as estratégias, tomadas de decisão, alcance dos objetivos, assim como para o

desenvolvimento das pessoas envolvidas. Por outro lado, através dos dados coletados por

meio dos questionários aplicados, foi possível perceber o quão importante é a aplicação da

Avaliação de Desempenho para os funcionários, uma vez que a ferramenta contribui para um

retomo de seu trabalho, na identificação de melhorias e no desenvolvimento profissional.

Um funcionário se destaca quando obtém um bom desempenho em seu trabalho e é

através do feedback que o possibilita ter acesso a forma com que seu trabalho tem sido

observado e considerado por sua hierarquia, permitindo ao mesmo que possa se dedicar e

melhorar seu desempenho.

Por meio dos dados coletados na pesquisa, foi identificado que, na amostra estudada,

predomina a aplicação de uma avaliação direta entre chefe e subordinado. Outro fator

concluído foi que, mesmo com a grande diversidade nas áreas de atuação, a maioria expôs que

considera a ferramenta de AD uma forma de grande importância para o desenvolvimento

profissional, assim como obter um retorno sobre a conclusão da mesma. Também foi possível

identificar que, para a maioria dos funcionários participantes da pesquisa, os responsáveis

pela avaliação estão preparados, coerentes e consensuais em suas avaliações.

Logo, o trabalho identificou que, na amostra estudada, a AD e o feedback são muito

importantes para os trabalhadores, e que, apesar de ainda não estar ligada diretamente com os

planos de carreira e treinamento, a ferramenta é uma forma de motivar e colaborar para o

desenvolvimento dos profissionais. Na visão dos trabalhadores, estes instrumentos

possibilitam, aos mesmos, a obtenção do conhecimento de como o trabalho é considerado por

sua hierarquia e é, também, uma maneira de se ter a ciência de onde o trabalhador possui
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pontos fortes e onde o mesmo pode melhorar o seu desempenho, contribuindo assim para o

desenvolvimento profissional do mesmo.

Conclui-se portanto que a boa aplicação para a ferramenta da AD é uma das formas de

contribuir para a melhoria de todos os envolvidos na empresa, já que ao ter um retomo e

buscar um melhor desempenho, o funcionário se desenvolve profissionalmente, aumenta seu

desempenho além de contribuir para os resultados a serem atingidos pela organização.

A ,
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7. APENDICES

7.1. A

APENDICE 1- Questionário de Pesquisa
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