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Resumo 

 

O atual documento retrata as atividades desenvolvidas no decurso de um estágio 

realizado numa empresa de consultoria situada na cidade de Espinho. O mesmo tem o 

por objetivo permitir a conclusão do mestrado em gestão de serviços lecionado na 

Faculdade de Economia da Universidade do Porto. O estágio teve duração de quatro 

meses, decorrendo entre os meses de outubro de 2016 e fevereiro de 2017. Este trabalho 

tem por principal objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de gestão de 

desempenho para uma empresa de serviços de consultoria. 

Sendo um tema tão abordado nas empresas presentes na economia portuguesa 

assim como o impacto que este possa ter nas suas atuações, para além do 

desenvolvimento da metodologia tentou perceber-se qual o impacto que esta poderia ter 

em duas empresas teste. 

Para a concretização de tal objetivo, é feita uma revisão de literatura sobre 

competências, gestão por competências e avaliação de desempenho, que incluí a 

apresentação de diversas ferramentas de avaliação de desempenho. Este trabalho seguiu 

uma metodologia de investigação-ação envolvendo a recolha de dados através de 

instrumentos de análise qualitativa, como análise de documentação e entrevistas e 

reuniões informais com os colaboradores da entidade promotora do estágio curricular. 

O presente relatório termina com a apresentação das principais conclusões do 

estágio, onde é discutida a eficácia do sistema de AD desenvolvido assim como é feita a 

descrição das tarefas realizadas durante o estágio. São apresentadas também as 

principais contribuições e limitações do estudo para a gestão de serviços de recursos 

humanos. 

 

Palavras-chave: Gestão de Serviços de Recursos Humanos, Avaliação de Desempenho, 

Gestão por Competências, Consultoria de Recursos Humanos. 
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Abstract 

This document describes how activities developed without judgment of a 

consulting station located in the city of Espinho. The same has the objective allows the 

completion of a master's degree in service management at the Faculty of Economics of 

the University of Porto. The internship lasted four months, running from October 2016 

to February 2017. The main goal of this work is the development of a performance 

management methodology for a consulting services company. 

As a topic so addressed in the companies presented in the Portuguese economy, 

as well as the impact that is available, in their actions, beyond the development of the 

methodology, tried to perceive the impact on the situation in two companies tested. 

To accomplish this goal, a literature review on competencies, competency management 

and performance assessment, which includes a presentation of various performance 

assessment tools. This work followed an action research methodology involving the 

collection of data through qualitative analysis tools, analysis of documentation and 

interviews and informational meetings with the collaborators of the entity promoting the 

curricular internship. 

This report ends with a presentation of the main findings of the internship, where 

the effectiveness of the developed system is discussed as a description of the tasks 

performed during the internship. They are also presented as main contributions and 

limitations of the study for the management of human resources services. 

 

Keywords: Performance Evaluation, Management by Competencies, Human Resources 

Consulting.
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Capitulo I - Introdução 

Em todas as organizações, independentemente do seu tamanho e área de atuação, 

o mais importante são as pessoas. Sem elas as organizações não conseguem estabelecer 

ou atingir metas e objetivos necessários ao desenvolvimento organizacional. Mais do 

que meros recursos, mais do que meros trabalhadores, devem ser consideradas pessoas 

que, através do seu desempenho e em concomitância com a organização, alcançam 

objetivos comuns. Devem ser considerados como verdadeiros colaboradores nos 

projetos organizacionais.  

Ao longo dos anos, decorreram constantes evoluções, não sendo a gestão dos 

recursos humanos exceção. Esta passou de uma visão mecanicista e taylorista para uma 

visão mais humanista (Almeida, Teixeira e Martinelli, 1993). Atualmente, nas pequenas 

e médias empresas (PME’s) portuguesas impera, ainda, uma visão muito taylorista, 

burocrática e rotineira que instaura uma clara divisão de trabalho, onde o individuo é 

apenas uma peça de intercâmbio. Segundo Rodrigues (1991) os recursos humanos são 

uma fator básico de competitividade, já que deles depende a potencialização dos demais 

recursos – equipamentos, informação, organização, infraestruturas, matérias-primas. 

Encontra-se presente, no paradigma atual, a necessidade de uma contínua evolução e 

modernização tecnológica intimamente acompanhada pelo desenvolvimento do fator 

humano como forma de ultrapassar e acompanhar os desafios transferidos através das 

visões e tipos de gestão do passado. Urge, assim, a necessidade de se analisar e avaliar a 

performance dos colaboradores, de forma a desenvolver as suas capacidades, 

competências e o seu autodesenvolvimento. 

Cada vez mais impõem-se novas práticas de gestão que consideram o Homem 

como principal ator da sua carreira e como construtor do seu desenvolvimento 

organizacional e pessoal.  

O mundo globalizado é cada vez mais exigente para o profissional que tem de 

atingir resultados positivos num curto período de tempo. Fischer (2002) complemente a 

presente ideia afirmando que é no contexto da competitividade organizacional e pela 

necessidade de estreitar a ponte entre o desempenho e os resultados de negócio que 

emergem modelos baseados em competências.  
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O presente trabalho aborda esta necessidade, na medida em que tem como 

objetivo principal a conceção e promoção de um sistema de gestão de desempenho, 

especificamente para uma empresa que presta serviços de consultoria.  

A seleção do tema proveio da constante necessidade que as empresas têm em 

adotar um sistema de gestão de desempenho, pois de acordo com Chiavenato (2008) as 

organizações defrontam-se constantemente com a necessidade de avaliar os mais 

diferentes desempenhos: humano, financeiro, operacional, técnico, de vendas e 

marketing. Permanece a constante preocupação com a qualidade dos serviços, dos 

produtos, produtividade e como esta depende fortemente dos recursos humanos. Assim, 

o desempenho humano precisa de ser excelente em todos os momentos para que a 

organização tenha competitividade para atuar e sair-se bem no mundo globalizado dos 

dias de hoje.  

Este trabalho visa responder à questão de saber “como desenvolver um sistema 

de gestão de desempenho” sendo o objetivo principal deste trabalho desenvolver um 

sistema de gestão de desempenho para que possa ser implementado criando vantagem 

competitiva tanto para a empresa cliente como para a empresa prestadora de serviços de 

consultoria em RH. O presente trabalho também aborda resumidamente o “estado de 

arte” sobre a gestão/avaliação de desempenho em Portugal. 

São ainda objetivos específicos deste trabalho: 

 1) Enquadrar a intervenção realizada na literatura sobre gestão de serviços em 

geral e gestão de serviços de RH em particular, 

2) Caracterizar as melhores práticas quanto à avaliação de desempenho em geral 

e, em particular, quanto à sua implementação, 

3) Descrever a implementação do SAD o contexto de estágio e discutir essa 

intervenção à luz os principais referenciais teóricos. 

Este trabalho contribui para a literatura sobre gestão de serviços, como também 

para a literatura sobre avaliação de desempenho ao ilustrar como se desenvolve um 

sistema de gestão de desempenho. Elenca, ainda, diversas contribuições práticas para os 

gestores, para os profissionais de recursos humanos e para os colaboradores das 

empresas de serviços.  

Para sistematizar estas informações, este relatório encontra-se organizado em 

cinco capítulos. O capítulo seguinte para além de enquadrar o setor dos serviços em 
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Portugal, aborda teoricamente os vários temas relacionados com a avaliação de 

desempenho, tais como: a evolução histórica bem como a definição do próprio conceito. 

O capítulo III resume a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho em 

causa. Ao longo do capítulo IV além da introdução à empresa promotora do estágio 

curricular, apresenta-se um resumo de todas as dimensões exploradas culminando com a 

construção do modelo teórico utilizado. Este capítulo tem como principal objetivo fazer 

a ponte estre a teoria e a metodologia abordada. 

O capítulo V corresponde ao momento em que são discutidos os resultados 

obtidos. Por fim, são expostas as principais conclusões a que se chegou com este 

estudo; identificam-se as limitações presentes e definem-se possíveis contribuições para 

futuras investigações na gestão de recursos humanos em serviços. 
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Capítulo II – Enquadramento Teórico 

1. O sector dos serviços em Portugal 

O setor dos serviço desde há algumas décadas que se encontra cada vez mais 

presente na sociedade e economia portuguesa, adquirindo mais importância na 

economia tanto em termos de nível de emprego como em termos de receitas. De acordo 

com Carvalho (2010), em Portugal, o terceiro setor emprega cerca de 3.158,6 milhares 

de pessoas representando, assim, 68,6% do emprego global do país. A receita bruta total 

atingiu 120.991,3 milhões de euros, representando 70,4% do PIB (Produto Interno 

Bruto) em Portugal, no ano de 2016 (PORDATA) 

A mesma autora defende ainda que as empresas presentes no setor com mais de 

10 anos de atividade encontram-se estáveis tanto na sociedade como economia. No 

entanto, as organizações mais pequenas e com menos tempo de atividade têm 

dificuldade para atingirem a fase de maturidade. Trata-se de um setor com alguma 

disparidade pois a maioria das empresas tem receitas muito baixas e outras com 

rendimentos iguais ou superiores a um milhão de euros. Embora persista a existência de 

desequilíbrio, é um setor com tendência para o crescimento (Carvalho, 2010.) 

2. Empresas de serviços profissionais 

De acordo com a literatura, as empresas de serviços profissionais (ESP) 

consistem em escritórios de advogados, consultorias e firmas de contabilidade (Kaiser, 

Kozica, Swart, e Werr, 2015; Starbuck, 1992). São organizações intensivas em 

conhecimento em termos dos seus inputs (Starbuck, 1992). A maior parte do trabalho 

pode ser considerada de natureza intelectual e os empregados qualificados e bem 

formados constituem a maior parte de força do trabalho e recursos humanos (Alvesson, 

2000). Maister (2012) define que os resultados dos inputs deste tipo de empresas são 

intangíveis e personalizados para o cliente.  

Este tipo de empresas baseiam-se na prática pura, o verdadeiro produto é o 

próprio serviço profissional. Podem, também, fornecer produtos tangíveis, mas estes são 

acessórios, secundários ou corporativos do serviço profissional prestado (tais como 

contratos de estrutura de transações, opiniões, relatórios, etc.) (DeLong, Gabarro e Lees, 

2007). 
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DeLong et al., (2007) afirmam que as empresas baseadas na prática funcionam 

como estágios estratificados em três níveis, formados por profissionais de nível júnior, 

médio e sénior. Muitas vezes, também são organizados como parcerias profissionais. A 

maior aprendizagem ocorre no trabalho, trabalhando diretamente nos problemas dos 

clientes. 

Os serviços profissionais têm duas características (de acordo com Delong e 

Nanda, 2003; Broschak, 2004): 

 Os outputs são aplicações intangíveis do conhecimento complexo, tornando 

difícil para os consumidores pesar a competência relativa dos fornecedores; 

 Empregam uma força de trabalho qualificada (profissional) para personalizar o 

conhecimento complexo face às situações do cliente (Kärreman, Sveningsson, e 

Alvesson, 2002). 

Mesmo quando os serviços são replicados de um cliente para outro, a 

comercialização dos mesmos requer o desenvolvimento de relações próximas, isto é, 

personalizadas com cada cliente (Morris e Empson, 1998).  

Os recursos humanos constituem um ativo crítico das ESP porque incorporam, 

operam e traduzem o conhecimento inerente ao produto da empresa (Greenwood e 

Empson, 2003). Sendo o “recurso mais importante” de uma empresa de serviços 

profissionais (Hitt, Bierman, Shimizu, e Kochhar, 2001), a retenção é, portanto, um 

desafio primordial. A perda de profissionais séniores é especialmente penosa para uma 

empresa de serviços profissionais, não só porque esgota a capacidade de prestar serviços 

profissionalizados, como rompe relacionamentos com clientes e é frequentemente 

seguida por deserções de clientes (Levinthal e Fichman, 1988; Baker, Faulkner, e 

Fisher, 1998).  

 

3. Outsourcing de Serviços 

Nos dias de hoje, é comum que as organizações recorram ao outsourcing em 

maior ou menor grau (Uçar e Bilgen, 2013). O outsourcing, de acordo com alguns 

autores, consiste: na transferência de atividades, serviços ou recursos internos para uma 

entidade externa, especializada nesse tipo de serviços e por um período de tempo 

relativamente longo (Varajão, 2001; Uçar e Bilgen, 2013). Quando o outsourcing 
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recorre a organizações localizadas noutros países, designa-se por offshore outsourcing 

(Duening e Click, 2005; Dolgui e Proth, 2013) 

O conceito surge por volta dos anos 90, após a decisão da Kodak em recorrer ao 

outsourcing. Posteriormente, esta prática tornou-se uma das principais opções 

estratégicas de gestão das organizações (Varajão, Trigo, Figueiredo, Barroso e Bulas-

Cruz, 2008; Dibbern, Chin e Heinzl, 2012). O outsourcing surge também como uma 

forma das organizações poderem concentrar toda a sua atenção, esforço e know-how nas 

áreas que constituem o seu core business, podendo assim, concentrar-se no 

desenvolvimento de competências centrais, melhorar o seu posicionamento competitivo 

no mercado e deixar que os prestadores de serviços de outsourcing se encarreguem e se 

responsabilizem pelos elementos “acessórios” e de suporte à atividade principal (Liston, 

Byrne, Byrne e Heavey, 2007). O conceito de outsourcing vai mais além da 

externalização de atividades uma vez que pode ainda significar uma relação de parceria, 

resultante de uma decisão estratégica (Buss, 1995). Santos (1998) defende ainda que o 

outsourcing é o “processo através do qual uma organização (contratante), em linha com 

a sua estratégia, contrata outra (subcontratado), na perspetiva de um relacionamento 

mutuamente benéfico, de médio a longo prazo, para desempenhar uma ou várias 

atividades que a primeira não pode ou não lhe convém desempenhar, e na execução das 

quais a segunda é tida como especialista” (p. 23). 

As empresas ao concentrarem-se na sua atividade principal possibilitam a 

otimização, melhorando o seu desempenho e proporcionando um melhor atendimento e 

resposta às necessidades dos seus cliente (Gonzalez, Llopis e Gasco, 2013). Todavia, é 

de salientar que a decisão de adotar o outsourcing por si só não garante, à partida, uma 

vantagem. 

3.1 Outsourcing na gestão de recursos humanos 

A inclusão do tema do outsourcing em processos de recursos humanos insere-se 

na presente revisão de literatura por duas razões. Primeiramente, porque a organização 

onde foi realizado o estágio curricular presta serviços de outsourcing ligados à área de 

recursos humanos, e por outro lado, porque o projeto de criação de uma ferramenta de 

gestão de desempenho consistiu num projeto de outsourcing solicitado à FMeA.  
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As organizações têm uma constante preocupação na gestão dos seus recursos 

humanos, uma vez que é através desta que se traduz a alavancagem dos bons resultados. 

Numa era que prevalece a competitividade e as estratégias de competição, o grande 

diferencial competitivo surge unicamente da competência dos recursos humanos. Estes 

são a imagem da organização, pois consistem no elo de ligação entre os clientes e a 

própria empresa. Portanto, é da competência da organização assim como dos seus 

gestores liderarem e tomarem decisões estratégicas para que haja uma alavancagem no 

desempenho dos seus colaboradores assim como na motivação dos mesmos. 

O outsourcing tem vindo a aumentar nas organizações e tem sido alvo de 

algumas transformações. São cada vez mais as áreas de recursos humanos (RH) que são 

alocadas à gestão de outros/terceiros (Delmotte e Sels, 2008). As áreas de RH que as 

empresas mais externalizam são, fundamentalmente, o recrutamento e o processamento 

salarial. No entanto, a formação também tem sido alvo deste processo (Torrington, Hall 

e Taylor, 2005). 

 A contratação deste meio de gestão permite que as empresas consigam 

responder às mais complexas exigências organizacionais a baixo custo (Bettis, Bradley 

e Hamel cit. in Arbaugh, 2003). Pode-se afirmar, ainda, que esta estratégia chegou a ser 

crucial para muitas organizações (Cappelli, 1999; Furnham, 2000). Na gestão de 

recursos humanos, o outsourcing permite ainda, que as empresas respondam às 

flutuações da procura. Como resposta a estas flutuações, as organizações são forçadas a 

tornarem-se mais rápidas e flexíveis, com maior foco para o seu cliente (interno e 

externo), na competição, nas equipas, no tempo e em processos (McCormack, 2001). 

No passado, o Outsourcing era visto como uma mera subcontratação de 

atividades de baixo valor acrescentado tais como os serviços de limpezas e segurança. 

No entanto, devido ao aumento da competitividade dos mercados levou a que as 

organizações procurassem a subcontratação de outros serviços de valor mais 

acrescentado, como, contabilidade, finanças, recursos humanos, logística entre outras 

(Santos, 1998). Torrington et al. (2005) defendem que as empresas recorrem ao 

outsourcing com o objetivo de reduzirem custos e aumentarem a qualidade do serviço 

prestado. Os mesmos autores defendem ainda que as empresas que recorrem à 

externalização de atividades procuram por uma mudança organizacional e, desta forma, 

podem concentrar-se nas tarefas estratégicas, tais como a direção e gestão de pessoas. 
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Os recursos humanos em contexto de externalização, ou seja, as pessoas que 

prestam estes serviços, são caracterizados por não fazerem parte da organização onde se 

encontram a trabalhar. Os seus dados e vidas não dizem respeito à organização que as 

acolhe mas àquela que lhes dá emprego (Torrington et al., 2005). Se para alguns 

autores, o outsourcing é visto como uma oportunidade de descentralização e 

alavancagem do negócio/serviço, para outros autores, não passa de uma atividade 

dispendiosa e que leva à corrosão de um departamento de RH (Delmotte e Sels, 2008). 

Como forma de evitar tais precedentes, Câmara, Guerra e Rodrigues (2007) 

afirmam que o ideal seria que a duração de um contrato de outsourcing não excedesse 

os três anos, pois, a celebração de contratos de outsourcing no âmbito dos recursos 

humanos não deve alongar-se muito devido à constante evolução da envolvente. 

A evolução nas organizações acontece principalmente através da atividade do 

seu capital humano e das competências do mesmo e um exemplo disso foi o surgimento 

das empresas de serviços profissionais. 

3.2 Vantagens e desvantagens do outsourcing  

Em alguns casos, o outsourcing é visto como uma opção de gestão vantajosa, 

por outro lado, noutros casos, as desvantagens superam as vantagens e colocam as 

organizações em situações muito difíceis de gerir. 

Num estudo desenvolvido pelo The Outsourcing Institute (E.U.A.) foram 

identificadas algumas motivações para a adoção do outsourcing (Faulhaber, 2005), 

nomeadamente (1) a concentração no core business, (2) a melhoria de processos, (3) a 

partilha de riscos, (4) a libertação de recursos e capital, (5) o aumento de capacidades, 

(6) transferência de funções difíceis de gerir, (7) redução de custos, (8) criação de valor 

e (9) obtenção de vantagens competitivas. 

Tais motivações acabam por resultar em vantagens para as organizações pois 

melhoram o seu serviço (Uçar e Bilgen, 2013) e aumentam o seu nível de flexibilidade 

para responder às exigências do mercado (Dibbern et al., 2012). 

No que respeita à área dos recursos humanos, o recurso ao outsourcing revela 

vantagens e desvantagens para as organizações assim como para os colaboradores. As 

organizações têm cada vez mais dificuldades em substituir os seus colaboradores devido 

ao seu know-how especializado. Por outro lado, o colaborador também se encontra 
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limitado, uma vez que, não será possível a aplicação do seu conhecimento noutra 

organização. Adicionalmente, o colaborador corre o risco de ter que voltar a aprender 

tudo de novo e começar numa nova empresa como um elemento “júnior” (Levinthal e 

Fichman, 1988; Baker, Faulkner e Fisher, 1998). Desta forma, o outsourcing é 

vantajoso no sentido em que uma empresa tem acesso a um serviço altamente 

especializado sem ter que adicionar ninguém aos seus quadros nem ser obrigado a usar 

um especialista a longo prazo.  

Não obstante às muitas vantagens que lhe são apontadas, é importante realçar 

que se trata de uma atividade que pode comportar riscos significativos (Varajão, 2001). 

Varajão (2001), Frost e Sullivan (2005), Tho (2005) e Aubert, Patry e Rivard (2005) 

como os seguintes: (1) seleção de um fornecedor sem competências adequadas para a 

prestação do serviço, (2) incapacidade de controlar todo o ciclo de produção/prestação 

de bens/serviços, (3) sujeição a políticas de gestão de recursos humanos de entidades 

terceiras, (4) custos imprevistos tais como custos de transação (associados à negociação, 

manutenção e responsabilização do fornecedor do bem ou serviço contratado), (5) 

dependência de outras entidades/fornecedores, em particular, se não houver 

concorrência entre fornecedores, (6) quebra de segurança em informação confidencial, 

processos internos ou dados do negócio, (7) ficar preso aos fornecedores, (8) 

incompatibilidade cultural, (9) perda de controlo e flexibilidade nos processos vitais 

para o negócio, (10) incumprimento do fornecedor, (11) perda de capital intelectual ou 

material, (12) qualidade de serviços, (13) custos associados ao ciclo de vida dos 

contratos, (14) subcontratação de serviços por parte do fornecedor e, por fim, (15) 

resistência à mudança por parte dos funcionários. 

4. A gestão por competências e a gestão do desempenho nos serviços: 

oportunidade ou obstáculo? 

Esta secção reúne a literatura relevante sobre os temas tratados neste estudo. 

Inicia-se com uma pequena introdução sobre a temática da gestão por qualificações à 

gestão por competências. É explanado o conceito de competências, o seu surgimento e 

as suas principais características. 
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4.1 Da gestão por qualificações à gestão por competências 

A noção de competência vem substituir a noção desatualizada e insuficiente de 

qualificação. Para Mitrani, Dalziel e Bernard (1994), as competências podem ser 

motivações, conceitos de si próprio, atitudes ou valores, conhecimentos ou ainda 

aptidões cognitivas ou comportamentais. Constituem, para os autores, “qualquer 

característica individual que se possa manifestar no sentido de diferenciar 

significativamente os sujeitos superiores dos médios” (p. 25). 

Existem, ainda, autores que definem competência não apenas como um conjunto 

de qualificações que o individuo detém. Para eles, é necessário também colocar em 

prática o que se sabe, ou seja, aplicar tais qualificações num determinado contexto. 

Dutra, Hipólito e Silva (1998), por exemplo, denominam competência como a 

capacidade de uma pessoa gerar resultados dentro dos objetivos organizacionais. Para 

Tanguy e Ropé (1997), um dos aspetos essenciais da competência é que esta não pode 

ser compreendida de forma separada da ação. Prahalad e Harmel (1990) tratam do 

conceito no nível organizacional, referindo-se à competência como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades, tecnologias, sistemas físicos e de gestão inerentes a uma 

organização.  

Ceitil (2007) resume a evolução do conceito de competência em quatro 

perspetivas: a) competências como atribuições, b) competências como qualificações, c) 

competências como traços ou características pessoais, d) competências como 

comportamentos ou ações. O mesmo autor defende ainda que as competências possuem 

um conjunto de componentes (Figura 1) que permitem ao trabalhador desenvolver os 

comportamentos necessários para desempenhar com sucesso a sua função: a) saber, que 

se refere aos conhecimentos que permitem ao individuo desempenhar a sua função, b) 

saber-fazer, que se refere às habilidades e destrezas que permitem o colaborador aplicar 

os seus conhecimentos na resolução de problemas que possam surgir no contexto 

laboral, c) saber-estar, sendo a componente que diz respeito aos interesses e atitudes do 

trabalhador; d) o querer-fazer, que se refere a aspetos ligados à motivação e e) o poder-

fazer, que se prende com a disponibilidade de obter da organização todos os meios e 

recursos necessários ao desempenho dos comportamentos associados às competências.  
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Figura 1 – Cinco componentes de competência (Fonte: Ceitil, 2007, pp.110) 

 

Assim, surge o conceito de competências organizacionais que se caracterizam 

por conferirem vantagem competitiva e gerarem valor distintivo percebido pelos 

clientes. Este tipo de competências são muito difíceis de serem imitadas pela 

concorrência, sendo muito valorizadas. 

Contrariamente ao saber-fazer da época taylorista, de acordo com Meignant 

(1999), a competência não é a reprodução de um determinado ato mas a capacidade de 

executar uma combinação específica perante um problema muitas vezes inédito. Não 

podendo ser previstas todas as situações, a aplicação das competências é indissociável 

de um modo de gestão que coloca as pessoas numa situação de responsabilidade, 

transformando profundamente os modos tradicionais de gestão. 

4.2 Gestão por competências e gestão do desempenho 

Dadas as várias mudanças existentes no presente cenário socioeconómico, as 

empresas começaram a utilizar um modelo de gestão baseado nas competências, que 

assenta na identificação e no desenvolvimento de capacidades, desempenhos, resultados 

e competitividade (Kapfenberger, 2007). “Basear a construção das políticas de 

recursos humanos na gestão de competências é, basicamente, focar e valorizar os 

desempenhos mais do que funções” (Cascão e Cunha, 1998, p. 22) 

 As competências transformaram-se num elemento chave que permite às 

empresas concentrarem-se nos aspetos essenciais do seu negócio e disporem de um 

capital humano flexível, adaptável, inovador e criativo para dar resposta aos desafios da 
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envolvente (Câmara et al., 2007). Estas podem ser tácitas – importantes para a 

vantagem competitiva, uma vez que são específicas ao contexto e, por isso, de difícil 

imitação – ou explícitas – mais fáceis de reprodução noutros ambientes (competências 

que se encontram localizadas nos colaboradores ou nos sistemas físicos) (King, Fowler, 

e Zeithaml, 2011). Além disso, as competências de uma organização poderão 

diferenciar-se e serem transversais ou específicas. As primeiras são passíveis de serem 

transferidas, pois são adquiridas no âmbito de uma atividade ou de uma disciplina e 

podem ser exercidas num domínio diferente. As segundas são específicas - estão 

diretamente relacionadas com a atividade profissional (Câmara et al, 2007). 

Estando as organizações cientes da importância da identificação dos talentos e 

de alocar as pessoas certas aos lugares certos, procuram os meios que lhes permitam 

confrontar as competências existentes com as pretendidas para o alcance do sucesso 

organizacional. Rabaglio (2004) defende que um sistema de gestão de desempenho por 

competências implica a definição do perfil de competências de cada função que por sua 

vez, deve partir do plano estratégico e dos fatores críticos de sucesso. Isto significa que 

a identificação das competências é feita inicialmente ao nível estratégico da organização 

para, posteriormente, serem desdobradas em competências específicas a cada nível 

organizacional – é, portanto, um processo top-down (Rabaglio, 2004 in Benetti, et al., 

2007). Após a definição das competências inerentes a cada nível organizacional, será 

possível de estabelecer um sistema de pontuação para cada competência que identificará 

o grau em que a mesma deve estar ou está presente em cada posto de trabalho ou 

função. Para uma possível utilização das competências, identificadas a partir do plano 

estratégico, é necessário que se tenha um sistema de gestão de desempenho que permita 

a comparação das competências necessárias à execução de determinada função com 

aquelas presentes no individuo. Desta forma é possível um planeamento do 

desenvolvimento das competências de cada colaborador (Benetti, Girardi, Dalmau. 

Melo e Parrino, 2007). A avaliação permitirá identificar as competências do perfil que 

se encontram presentes no comportamento do avaliado distinguindo as competências 

que precisam de ser desenvolvidas e aperfeiçoadas. 

A gestão de desempenho por competências pode ser vista como uma ferramenta 

para identificar o potencial dos colaboradores permitindo melhorar o desempenho, bem 

como melhorar a qualidade das relações entre os colaboradores e os seus superiores 
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hierárquicos, permitindo aos colaboradores assumirem a maiores responsabilidades 

pelos objetivos pessoais e organizacionais (Câmara et al, 2007). 

5. Avaliação de desempenho 

5.1 Origem e evolução histórica 

As práticas de avaliação de desempenho não são recentes, embora a avaliação de 

desempenho enquanto sistema formal e sistemático de apreciação do trabalho 

desenvolvido pelos colaboradores de uma organização, tenha emergido no início do 

século XIX (Latham e Wexley, 1981, cit. por Caetano 1996). 

No entanto, pode-se afirmar que a primeira abordagem de gestão de desempenho 

surgiu com a definição de padrões de avaliação em contexto organizacional, com a 

proposta científica definida por Taylor no início do século XX. O desempenho das 

pessoas era medido da mesma forma que era medida a performance de uma máquina 

industrial, isto é, eram medidos os padrões de produtividade, tempo e qualidade. Estes 

mesmos padrões ditavam as regras para alcançar a eficiência e sucesso no processo de 

produção (Pereira, 2014). 

5.2 Conceito, importância e objetivos 

Na literatura existem diferentes definições de avaliação de desempenho (AD), 

variando de autor para autor e consoante o que cada organização define, pois o 

desempenho deve estar de acordo com as características e as relações entre os agentes 

internos e externos que se relacionam com a empresa (Jerónimo, 2010). No entanto, 

existe uma linha comum entre as várias definições e linhas de pensamento que 

consideram a AD um instrumento imprescindível para a gestão de recursos humanos 

(Esteves, 2011)  

Kondrasuk (2011) define a AD como um método que se caracteriza pelos 

seguintes aspetos: (1) um instrumento/forma de avaliar o desempenho de um empregado 

no seu trabalho, (2) avalia o desempenho do empregado, dando-lhe um feedback de 

tudo o que realizou durante um período de tempo definido pela empresa, e (3) um 

sistema de fixação de expectativas que é relacionado com o desempenho real no 

trabalho, avaliando-o e obtendo feedback para saber como este pode ser melhorado no 
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futuro, permitindo definir novas metas e expectativas por um novo período de tempo, 

permitindo a gestão do desempenho através da AD no trabalho. 

Nas organizações, é um processo presente e de grande importância para a vida 

dos funcionários e o futuro das organizações. Pode determinar o sucesso ou fracasso 

pessoal, profissional ou organizacional (Almeida, Marçal e Kovaleshi, 2004). De acordo 

com Pereira (2014) é um processo que se inicia com o planeamento e definição dos 

resultados desejados, tendo sempre presente o planeamento estratégico da empresa 

como parâmetro. Deve ser caracterizado como um processo de monitorização e 

acompanhamento direto dos resultados obtidos e da contínua solução dos problemas 

identificados (Pereira, 2014).  

Sendo considerada uma prática comum em muitas organizações, a avaliação de 

desempenho poderá comportar inúmeros propósitos: por um lado, pode ser encarada 

como um instrumento auxiliar de crescimento e progresso na carreira dos 

colaboradores; por outro lado, poderá ser vista como um instrumento de monitorização 

e consequentes promoções ou punição de comportamentos. Em qualquer dos casos, 

deve primar pela sua validade, exatidão e fiabilidade para ser eficiente e aceite pela 

organização e seus membros (Sabeen e Mehboob, 2008). A avaliação de desempenho é 

importante para a organização pois sendo uma ferramenta de gestão, deve estar voltada 

para a melhoria seja da organização seja do individuo. Esta deve elevar a satisfação, 

melhorar o contexto do trabalho e a qualidade de vida das pessoas e dessa forma deve 

permitir obter resultados mais eficientes e eficazes (Chiavenato, 2008). 

De acordo com a literatura, os objetivos da AD devem ser ‘SMART’, i.e., 

específicos, mensuráveis, acordados entre as partes, relevantes e possuir horizontes 

temporais definidos (Ribeiro, 2005). 

Já para Cleveland e Murphy (1992), os objetivos que os avaliadores procuram 

alcançar com a AD são diversos e incluem: (a) os objetivos dirigidos para as tarefas que 

melhoram e mantêm o nível de desempenho dos avaliados e preparam-nos para desafios 

futuros; (b) os objetivos que visam aperfeiçoar as relações interpessoais entre os 

avaliadores e os avaliados; (c) os objetivos utilizados para aumentar a estima da sua 

equipa e/ou área; e (d) os objetivos que tendem a reforçar os valores e crenças dos 

avaliadores face à AD.  
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 De um modo geral, o principal objetivo da avaliação de desempenho é a 

melhoria contínua da performance do colaborador, visando sempre o aumento do 

desempenho organizacional. De acordo com Perreti (2001) a avaliação de desempenho 

visa proporcionar uma maior atenção por parte dos gestores em relação aos seus 

colaboradores, propiciando desta forma, um melhor clima de trabalho, assim como 

tomadas de decisão mais coerentes. O mesmo acrescenta que a avaliação de 

desempenho é um processo essencial para gerir o potencial dos colaboradores, bem 

como para estimular a atenção da administração, chefias e colaboradores, contribuindo 

para uma maior comunicação. 

Relativamente aos benefícios da AD, Chiavenato (2008) explica que a avaliação 

de desempenho é uma ferramenta indispensável, pois indicia que os gestores estão 

interessados nos colaboradores, o que pode contribuir para aumentar a sua motivação. 

Através da amplitude dos benefícios da AD, a organização terá conhecimentos 

relevantes sobre aspetos que atingem diretamente a sua vitalidade e terá condições de 

fazer os ajustes necessários no seu planeamento estratégico. Os gestores, através da AD, 

encontram mais transparência sobre os aspetos que requerem atenção e uma visão das 

necessidades da área, em termos de competências e de potencial humano e, por fim, o 

colaborador tem um conhecimento mais seguro quanto à visão que os seus avaliadores 

têm acerca das suas atitudes, desenvolvimentos profissionais e atuação na equipa. 

5.3 Responsabilidade pela avaliação de desempenho 

Boachie-Mensah, e Awini Seidu  (2012) afirmam existirem diversas abordagens 

para avaliar o comportamento e o desempenho dos colaboradores tendo em conta as 

suas tarefas e/ou cultura organizacional. São elas: autoavaliação, avaliação pelo superior 

hierárquico, avaliação pelos pares, avaliação realizada pelos subordinados, avaliação 

realizada pelos clientes e avaliação de 360º. As primeiras abordagens de avaliação de 

desempenho focavam-se apenas na comparação entre indivíduos (Milkovich e 

Boudreau, 1997). Cada um destes níveis têm formas de ação diferenciadas como se 

resume na tabela seguinte. 
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Intervenientes Atividades 

Gestão de Topo Na maioria das organizações, cabe à gestão de topo avaliar o 

desempenho dos seus colaboradores. Esta avaliação tem o apoio do 

diretor de recursos humanos (DRH) de forma a acompanhar e 

controlar o sistema de AD. Mais recentemente, esta responsabilidade 

tem vindo a ser orientada pelo gestor pessoal de forma mais flexível 

e com maior liberdade; 

Autoavaliação Quando a organização tem uma cultura mais ampla e uma 

política democrática, é promovida a AA (autoavaliação), realizada 

pelo próprio individuo, onde cada um avalia a sua eficiência e 

eficácia dentro dos parâmetros fornecidos pelas chefias ou pelos 

DRH; 

Colaborador e 

Chefia 

É uma relação recíproca onde cada um contribui com algo 

para a obtenção de resultados, ou seja, a chefia proporciona todos os 

recursos ao funcionário, orientação, formação, aconselhamento, 

informação, equipamento, metas e objetivos a alcançar, e cobra 

resultados, enquanto o colaborador fornece o desempenho e 

resultados, cobra recursos da chefia; 

Equipa de trabalho Ao avaliar o desempenho de cada um dos seus membros, a 

equipa torna-se responsável pela AD dos intervenientes e define os 

seus objetivos e metas a alcançar; 

Órgãos de RH Passado das pessoas são obtidas juntamente com as 

chefias/gestores de cada área, processadas e interpretadas, 

concebendo relatórios ou programas de providências que são 

coordenadas pelo órgão de RH; 

Clientes A avaliação fornecida pelos clientes pode ajudar nas 

promoções, transferências ou determinar as necessidades de 

formação; 

 

Avaliação por 

múltiplas fontes 

É um método onde a AD é realizada por um círculo de 

pessoas, que afetam e são afetadas pelo seu desempenho, ou seja, 

pelos superiores hierárquicos, os próprios colaboradores, pelos 

colegas de trabalho, pelos clientes e fornecedores. 
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Tabela 1 – Responsabilidade da Avaliação de Desempenho 

Fonte: Elaboração própria com base em Chiavenato (2008) 

 

Ao longo dos tempos, estes sistemas e as abordagens aos mesmos foram-se 

alterando segundo as necessidades das organizações e a aceitação por parte dos 

colaboradores. Neste momento e segundo os autores Welboxune, Johnson e Erez 

(1998), estes processos estão mais focados no comportamento e incluem quatro etapas 

(Scullen, Mount e Judge, 2003): (1) caraterização da função e critérios de avaliação; (2) 

definição do tempo que terá a avaliação; (3) seleção dos avaliadores e (4) fornecer 

feedback.  

5.4 Modelos teóricos de avaliação de desempenho 

A avaliação de desempenho pode ser realizada recorrendo a vários métodos que 

podem variar de empresa para empresa. É comum existirem vários métodos dentro da 

mesma empresa que podem ser aplicados a vários níveis e departamentos. 

De acordo com Pereira (2014), as metodologias tradicionais de avaliação de 

desempenho foram as primeiras ferramentas sistemáticas de avaliação de desempenho. 

Por serem pioneiras, foram bastante utilizadas, estudadas e criticadas devido ao seu 

caráter burocrático, rotineiro e repetitivo (Chiavenato, 2008). Considerando a época e o 

contexto das suas conceções e utilizações, as mesmas tiveram as suas validades e 

consistiram na formalização da avaliação de desempenho existente nas organizações 

dos dias de hoje. 

Existem vários métodos de avaliação de desempenho, no entanto, apenas alguns 

são considerados os mais “tradicionais” e utilizados comummente: escalas gráficas, 

escolha forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos e listas de verificação (Caetano, 

2008)   

A Tabela 2 resume estes métodos, de acordo com os autores Sousa, Duarte, 

Sanches e Gomes (2006) e Caetano (2008). 
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Metodologias Descrição 

Escala gráfica Trata-se de um método que avalia o desempenho dos 

colaboradores através de fatores de avaliação previamente 

definidos. Consiste num formulário no qual as linhas em sentido 

horizontal representam os fatores de avaliação de desempenho; 

enquanto as linhas verticais representam os graus de variação 

dos fatores. Estes fatores são previamente definidos para cada 

colaborador assim como as qualidades que se pretendem que 

sejam avaliadas; 

Escolha forçada Consiste em avaliar o desempenho dos colaboradores por 

intermédio de frases descritivas de determinadas alternativas de 

tipos de desempenho individual. Em cada bloco, ou conjunto 

composto de duas, quatro ou mais frases, o avaliador deve 

escolher, forçosamente apenas uma ou duas alternativas, que 

mais se aplicam ao desempenho do colaborador avaliado; 

Pesquisa de campo De acordo com Chiavenato (2008) é um dos métodos 

tradicionais mais completos da AD. É elaborado pelo chefe com 

assessoria de um especialista em avaliação de desempenho. O 

especialista entrevista a chefia sobre o desempenho dos 

colaboradores e elabora o respetivo relatório; 

Incidentes críticos Técnica que se baseia no facto de existirem certas 

características extremas do comportamento humano capazes de 

levar a resultados positivos ou negativos. A chefia direta analisa 

e regista os factos positivos e os factos negativos a respeito do 

desempenho dos seus colaboradores. Focaliza tanto as exceções 

positivas como as negativas no desempenho das pessoas, não se 

preocupando com o desempenho normal dos colaboradores; 

Avaliação por 

resultados 

Método que se baseia numa monitorização periódica 

entre os resultados fixados (para cada colaborador) e os 

resultados efetivamente alcançados. As conclusões obtidas 

através destes permitem a identificação de pontos fortes e pontos 

fracos do colaborador; 
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Metodologias Descrição 

Avaliação por 

objetivos 

Neste tipo de método de avaliação de desempenho o 

gestor e o avaliado estabelecem um ou mais objetivos a alcançar, 

num determinado período de tempo. Periodicamente, o gestor e 

o colaborador devem reunir-se e discutir o nível de desempenho, 

podendo ser renegociados os objetivos e estabelecerem-se novos 

objetivos. 

Tabela 2 – Metodologias de avaliação de desempenho tradicionais 

Fonte: Elaboração própria com base em Caetano (2008) 

 

Os autores Sousa et al. (2006) discutem que devido a contínuas mudanças de 

padrões de comportamento pessoal, profissional, cultural e organizacional houve a 

necessidade de novas atuações por parte das organizações para manter a sua 

competitividade. Como tal, as organizações deixaram de olhar exclusivamente para as 

funções e tarefas executadas, passando a centrar a sua atenção e foco nas pessoas e nas 

suas competências, surgindo assim, os métodos de avaliação de desempenho 

contemporâneos, como descritos na tabela seguinte. 

 

Metodologias Descrição 

Avaliação por 

competências 

O princípio básico deste método de avaliação assenta no 

facto do colaborador saber ou pode aprender a identificar as suas 

próprias competências, necessidades, pontos fortes, fracos e metas. 

Desta forma, o colaborador é a pessoa mais capaz de perceber e 

determinar o que é melhor para si. Neste tipo de avaliação chefias 

e gestores de recursos humanos passam a ter um papel meramente 

auxiliar o colaborador a relacionar o seu desempenho com as 

necessidades e a realidade da organização; 

Avaliação 

participativa por 

objetivos 

(APPO) 

Neste método existe uma participação ativa do colaborador 

e gestor. Consiste numa técnica de intenso relacionamento e visão 

proactiva. Chiavenato (2008) afirma ser democrática, 

participativa, envolvente e motivadora seguindo seis etapas: 
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Metodologias Descrição 

formulação de objetivos consensuais, comprometimento pessoal 

quanto ao alcance dos objetivos conjuntamente formulados, 

negociação com o gerente sobre a alocação dos recursos e meios 

necessários para o alcance dos objetivos, desempenho, constante 

monitorização e comparação com os objetivos formulados e por 

fim, feedback intensivo e continua avaliação conjunta. O ciclo da 

APPO consiste em definir objetivos e responsabilidades, 

desenvolver padrões de desempenho, avaliar o desempenho e, 

novamente, redefinir objetivos; 

Balanced 

Scorecard 

Conforme referem Sousa e Rodrigues (2002), inicialmente 

o Balanced Scorecard (BSC) surgiu como uma ferramenta para 

medir e avaliar o desempenho organizacional, tendo o conceito 

evoluído para um sistema de gestão da estratégia, proporcionando 

um sistema de comunicação e alinhamento da organização a novas 

estratégias, tornando-se numa metodologia clara de 

implementação da estratégia. 

Tabela 3 – Metodologias de avaliação de desempenho contemporâneas 

Fonte: Elaboração própria 

5.5 Feedback na AD 

O feedback é muito importante para os colaboradores, desta forma, têm 

conhecimento do seu desempenho, quais os seus pontos fortes e fracos e onde podem 

melhorar (Caetano, 2008). O autor afirma, ainda, que sem feedback os colaboradores 

caminham “às-cegas”. No entanto, de acordo com Jackman e Stober (2003), os 

colaboradores têm medo do dito feedback, pois sentem que ouvem nada para além de 

críticas. Os colaboradores esperam o pior nomeadamente: argumentos acalorados, 

demandas impossíveis e ameaças de demissão afetando, assim, a saúde da organização. 

Os mesmos autores defendem que os colaboradores devem ser pró-ativos na 

solicitação de feedback sobre o seu desempenho pois só desta forma, o colaborador 

estará alinhado com as metas organizacionais. 
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A organização também tem necessidade de saber como as pessoas desempenham 

as suas atividades como forma de conhecimento das suas potencialidades. Na medida 

em que o número de colaboradores a pedir feedback aumenta numa organização, eles 

começam a transformar o ambiente organizacional num ambiente honesto e favorável 

ao mesmo, melhorando o desempenho de toda a estrutura organizacional (Jackman e 

Stober, 2003).  

5.6 Potenciais disfunções do processo de AD 

No processo de AD podem ocorrer vários erros e/ou distorções. Estes erros 

podem ser cometidos não só pelos avaliadores mas também por aspetos intrínsecos à 

organização. Destacam-se, assim, os erros mais comuns no processo (Cunha, Rego, 

Cunha e Cardoso, 2010), na tabela seguinte. 

 

Erros Descrição 

Efeito de Halo/Horn 

Acontece quando o avaliador tem uma opinião positiva 

acerca de uma característica do colaborador, e por isso, tem 

tendência para considera-lo bom (halo) em todos os fatores ou 

vice-versa (horn). 

Tendência Central 

Consiste em atribuir nota média aos colaboradores, 

evitando atribuir classificações bastantes baixas com receio de 

prejudicar os seus colaboradores ou classificações elevadas 

receando comprometer-se com o colaborador futuramente. 

Efeito de 

Recenticidade 

Tendência para dar relevo a situações recentes que 

marcaram a vida profissional do colaborador. O avaliador, por 

norma, tende a lembrar preferencialmente as situações que 

aconteceram recentemente, levando a existir uma avaliação 

desproporcional. 

Erro constante 

(Complacência/Rigor 

excessivo): 

O avaliador atribui um excelente desempenho a todos 

os colaboradores. Este efeito tem duas grandes desvantagens: 

as pessoas que merecem a boa avaliação sentem-se 

desmotivadas pois as pessoas que não merecem o mesmo 

mérito tiveram a mesma avaliação e vice-versa. 
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Erros Descrição 

Erro de “primeira 

impressão”: 

A primeira impressão que o avaliador forma do 

avaliado tem tendência a permanecer e muitas vezes, a 

sobrepor-se ao desempenho real. 

Erro de semelhança 

(projeção pessoal ou 

autoidentificação) 

Propensão a avaliar o colaborador à semelhança de si 

próprio. Desta forma, o avaliador julga favoravelmente os 

colaboradores que se identificam consigo. 

Erro de fadiga/rotina 

Propensão a não prestar muita atenção ao processo de 

avaliação, quando se tem de avaliar muitos colaboradores ao 

mesmo tempo. Esta situação pode distorcer consideravelmente 

a avaliação. 

Incompreensão do 

significado dos 

fatores 

Devido a incompreensão ou distorção do sentido do 

fator, o avaliador pode realizar uma apreciação errada das 

qualidades do colaborador. 

Estereótipos 

Onde o avaliador é influenciado pela raça, género, 

idade e habilitações académicas (Rego, 2007 cit. in Cunha et 

al., 2010); 

Tabela 4 – Disfunções no processo de avaliação de desempenho 

Fonte: Elaboração própria com base em Cunha et al. (2010) 

 

Existem duas formas de evitar os erros acima indicados: utilizar mais recursos 

para a avaliação de desempenho e fornecer mais formação a quem está envolvido no 

processo, para que todos os intervenientes estejam bem preparados (Cunha et al., 2010). 

6. Desenvolvimento de um Sistema de Avaliação de Desempenho 

Um sistema de avaliação de desempenho (SAD) pode ter um elevado grau de 

complexidade o que leva à necessidade de cumprir determinadas condições essenciais 

para que o sistema seja eficaz e que cumpra os objetivos previamente definidos. 

Oliveira (2012) defende que o SAD não deve ser uma ferramenta pontual, nem deve ser 

executada meramente uma vez por ano, como acontece na maioria das organizações.  
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6.1 Condições de eficácia 

Caruth e Humphreys (2008) identificam algumas das condições que tornam um 

sistema de avaliação eficaz: 

a) O sistema deve ser formalizado e associado ao processo estratégico da empresa, 

para tal este deve estar formalizado com os respetivos procedimentos e 

instruções de uso, que serão dados e explicados aos avaliadores e informados 

aos avaliados. 

b) Tem de existir uma clara relação entre os objetivos organizacionais e os padrões 

de desempenho, entre o que está definido na análise e descrição de funções e as 

dimensões a avaliar. É importante que o que está a ser avaliado na função seja 

relevante para o desempenho da mesma e que cumpra com os objetivos 

organizacionais. 

c) Para que o sistema possa ser válido este deve medir com exatidão o que é 

pretendido, ou seja, o desempenho do colaborador em comparação com o que 

foi estabelecido pela empresa (Marsden, 1999). 

d) Para que o sistema apresente confiança este deve ser capaz de medir o trabalho e 

os resultados com precisão (Marsden, 1999).  

Longenecker e Fink (2013) afirmam que um sistema de avaliação para ser eficaz 

deve ser alvo de monitorização continua. Esta, deve ser da responsabilidade dos 

gestores de recursos humanos e caso considerem o SAD deficiente ou obsoleto, devem 

tomar medidas corretivas apropriadas. Os mesmos autores defendem que existem dois 

fatores que levam frequentemente à monitorização/redesign do processo de avaliação 

existente numa organização: uma nova gestão e liderança organizacional; e tensões ou 

frustrações com o processo existente, por norma, causadas por algum tipo de desastre 

organizacional.  

Os mesmos autores procuraram desenvolver um estudo onde concluíram que os 

sistemas de avaliação de desempenho necessitam de três componentes para evitar 

resultados disfuncionais: (a) eficácia do sistema; (b) design do sistema; e (c) apoio à 

avaliação. 

Quanto à eficácia do sistema, os projetos de eficácia dos sistemas dependem de 

vários fatores, tais como a definição clara dos objetivos (Longenecker e Fink, 2014). 

Estes objetivos devem proporcionar valor às suas entidades assim como devem ser 
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compreendidos pelos seus utilizadores. Os procedimentos e formulários de avaliação 

devem ser fáceis de seguir e cumprir da mesma forma que devem estar relacionados 

com o trabalho e o desempenho. Por fim, mas não menos importante, os gestores e 

colaboradores devem ter formação sistemática sobre a perspetiva e funcionamento do 

sistema de avaliação de desempenho (Longenecker e Fink, 2014). 

Quanto ao design do sistema, esta componente estabelece as bases para a prática 

de uma avaliação eficaz (Longenecker e Fink, 2014). As boas práticas de um sistema de 

avaliação eficaz produzem os melhores resultados, seja para a organização seja para os 

seus colaboradores. Os bons resultados incluem gestores individuais em todos os níveis 

que conduzem o planeamento de papéis, metas e expectativas; feedback contínuo aos 

colaboradores sobre melhoria do desempenho; e gestores que realizam relatórios, 

escritos e presenciais, num estilo sincero e direto. Um sistema falhará caso não obedeça 

ou não tenha presente estas “boas práticas” na sua cultura de desempenho e no modus 

operandi da organização (Longenecker e Fink, 2014).  

Por fim, a componente de apoio à avaliação eleva a motivação dos gestores em 

praticarem comportamentos de classificação eficazes. Este tipo de componente inclui o 

apoio da gestão de topo no que diz respeito à gestão do processo de avaliação e uma 

monitorização constante de forma a garantir a satisfação do utilizador e o cumprimento 

da ação corretiva quando os resultados obtidos não correspondem aos desejados 

(Longenecker e Fink, 2014). Um sistema devidamente projetado e formalizado deve ter 

suporte contínuo, impacto real na tomada de decisão no âmbito dos recursos humanos e, 

por fim, ações corretivas contínuas para manter a sua eficácia.  

A chave para o sucesso e para melhorar o processo formal de avaliação é o 

comportamento dos gestores dentro da organização. Estes devem procurar implementar 

políticas de motivação e apoio contínuo para obterem avaliações eficazes. O papel do 

líder, neste tipo de processos, não é projetar o processo de avaliação perfeito mas sim 

ser facilitador no projeto de design e conceção do sistema de avaliação de desempenho 

(Longenecker e Fink, 2014). 

Quando as organizações compram ou copiam formulários e procedimentos de 

avaliação standard e os implementam no respetivo SAD, a atuação e participação tanto 

dos gestores como funcionários reduz-se drasticamente ou até mesmo é eliminada 

(Longenecker e Fink, 2014). Os gestores devem ter consciência e a noção do sentido de 
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propriedade porque só dessa forma criam algo de acordo com as necessidades e 

políticas da organização.  

6.2 Etapas de desenvolvimento 

Caetano (2008) afirma não ser possível apresentar um modelo único de AD que 

possa garantir a eficácia da avaliação independentemente do seu objetivo e contexto. 

Antes da conceção e/ou implementação de um sistema de avaliação de desempenho 

vários fatores devem ser pensados. O mesmo autor descreve ao longo da sua obra, os 18 

passos a considerar para o desenvolvimento de um SAD que aqui se resumem.  

1. Integração estratégica da avaliação 

A criação e implementação de um SAD constitui uma grande mudança para 

qualquer organização. Este pode ter múltiplas repercussões nos restantes sistemas 

organizacionais portanto as organizações, antes de qualquer decisão, devem avaliar se 

de facto necessitam de um sistema de avaliação de desempenho ou se podem realizar a 

gestão do desempenho por outros meios ou alternativas de gestão de pessoas. Nos casos 

em que as organizações concluam que um SAD pode responder às necessidades 

organizacionais de gestão de desempenho, devem clarificar qual será a relação deste 

com a estratégia global da organização, com os valores organizacionais e com as 

práticas de gestão já implementadas ou a implementar. Neste sentido, Caetano (2008, 

pp. 90) explica que é importante clarificar o grau de coerência, de complementaridade e 

de valor acrescentado que se espera do sistema de avaliação. 

2. Objetivos da avaliação 

A avaliação pode ser utilizada para diversos fins e objetivos específicos no 

pressuposto que permitirá resolver problemas relacionados com o desempenho dos 

membros de uma organização. O autor refere alguns problemas relevantes no 

desempenho, tais como: problemas de produtividade, de eficácia de gestão geral, de 

motivação e de qualidade de vida no trabalho (Caetano, 2008).  

São alguns objetivos mais comuns dos SAD: (1) Reconhecer o desempenho ou 

resultados alcançados pelos colaboradores, (2) dar feedback acerca do desempenho 

individual ou grupal, (3) identificar as necessidades de desenvolvimento pessoal e 

profissional, (4) recompensar os membros da organização, através de prémios, 
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distribuição de lucros/resultados, aumentos salariais, (5) fundamentar decisões de gestão 

sobre carreiras profissionais, tais como, promoções, progressão, demissão, 

transferências. 

Em termos de conceção, a definição do ou dos objetivos específicos da avaliação 

condiciona alguns das componentes nucleares do sistema. Salienta-se que, os objetivos 

estabelecidos para o sistema de avaliação, condicionam fortemente o tipo de sistema a 

criar no que diz respeito aos critérios e ao processo de medição, aos interveniente ou 

fontes de avaliação, aos procedimentos e ao processo e conteúdo da comunicação e das 

decisões associadas à avaliação (Caetano, 2008). 

3. Relação com os outros sistemas de gestão de recursos humanos e com o 

processo de gestão do desempenho 

A gestão estratégica de recursos humanos devidamente alinhada com a estratégia 

global da organização requer a integração dos variados sistemas e subsistemas presentes 

na mesma. Portanto, no que diz respeito à conceção do SAD é de extrema importância 

dar atenção à sua interação com os outros sistemas de gestão de recursos humanos, de 

modo a implementar as necessárias alterações ou ajustamentos em cada um deles, 

mantendo ou melhorando a sua integração (Caetano, 2008). 

4. Relação com o desempenho da organização 

De acordo com Caetano (2008, pp. 93), o SAD constitui um recurso técnico que 

pode facilitar a gestão de pessoas, e nesse sentido, melhorar o desempenho global da 

organização e aumentar as vantagens competitivas inerentes. O sistema de avaliação 

deve existir numa organização para facilitar a coordenação e o desenvolvimento das 

pessoas em toda a estrutura organizacional (Caetano, 2008). 

5. O que avaliar 

Existem vários aspetos que podem ser utilizados e/ou sujeitos a avaliação: 

personalidade, comportamentos, resultados, padrões de desempenho e competências 

(Caetano, 2008). Encontram-se desenvolvidas e estudadas as abordagens mais 

adequadas para avaliar os fatores supramencionados. Algumas estão mais relacionadas 

com o desempenho de cada individuo, enquanto outras estão mais distanciadas. Como 

se assinalou anteriormente, comummente cada uma tem presente diversas vantagens e 

desvantagens. 
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Para decidir sobre qual a abordagem ou combinação de abordagens a adotar, 

Caetano (2008, p. 94) sugere que antes da conceção e/ou implementação de qualquer 

sistema, deve-se ter em consideração os respetivos pontos fortes e fracos, assim como 

os objetivos específicos do sistema, a cultura e os fatores situacionais que influenciam a 

dinâmica da organização. 

6. O que medir 

O tipo de medição a utilizar decorre, em grande parte, do tipo de aspetos a 

avaliar. A medição dos aspetos sujeitos a avaliação constitui um dos elementos críticos 

de qualquer sistema de avaliação, pelo que importa uma clarificação dos tipos de escala 

a utilizar, qual o significado de cada um dos seus níveis, como se conjugam as diversas 

dimensões a avaliar, como se calcula a ponderação (nos casos em que ela exista) e em 

que se traduz a avaliação global (Caetano, 2008). 

Por exemplo, situações em que a avaliação incide sobre os traços da 

personalidade, é possível a utilização de escalas qualitativas ou quantitativas, como as 

escalas de intervalos (Caetano, 2008). Se a avaliação estiver focalizada nos 

comportamentos podem utilizar-se escalas de intervalos comportamentalmente 

ancoradas, escalas de frequências ou escalas de padrões de desempenho (Caetano, 

2008). Quando os gestores pretendem medir as competências presentes nos seus 

colaboradores e estas se encontram comportamentalmente definidas, utilizam-se 

geralmente escalas de intervalos. Quando se utilizam padrões de desempenho, a 

medição consiste em verificar se estes foram ou não cumpridos (Caetano, 2008). 

No que concerne à utilização de objetivos, Caetano (2008) afirma que a medição 

destes realiza-se através da verificação do seu cumprimento ou não, isto é, se ficaram 

além ou se ultrapassaram o pretendido. Além disso, nem todos os objetivos têm o 

mesmo valor, pelo que se torna necessário considerar algum tipo de ponderação. 

A avaliação com base nos objetivos não é tão objetiva como se imagina, pois 

requer habitualmente apreciações de várias ordens assim como ponderações de fatores 

contextuais e situacionais que podem, eventualmente, influenciar o desempenho do 

colaborador (Caetano, 2008). Além disso, o nível do objetivo estabelecido pode não ter 

sido validado e ser realista, tornando de extrema importância a definição da amplitude 

do “cumprimento dos objetivos” (Caetano, 2008, pp. 95). Nos casos em que a avaliação 
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contempla critérios mistos, por exemplo objetivos e competências, torna-se necessário 

definir as eventuais combinações e as respetivas ponderações. 

7. Quais os intervenientes na conceção do sistema de avaliação 

Para uma organização, a avaliação trata-se de um instrumento de gestão a ser 

utilizado pelas diversas unidades estruturais da organização, sendo, conveniente 

envolve-las no processo de conceção do sistema e não apenas aquando do momento da 

sua implementação (Caetano, 2008). 

Por norma, a conceção do sistema de avaliação é geralmente liderada pela 

unidade de gestão de recursos humanos da organização, com o apoio de consultores 

externos. Primeiramente, deve ser criado um grupo de trabalho alargado que envolva 

responsáveis e representantes de outras unidades organizacionais, operacionais e de 

apoio de modo que possam acompanhar todo o processo e contribuir para a adequação e 

eficácia do sistema de avaliação face às necessidades e objetivos definidos (Caetano, 

2008). A participação das várias unidades organizacionais estimula a motivação para a 

mudança e facilita a difusão do conhecimento pelas diversas unidades. Permite ainda, 

confrontar a todo o momento, a conceção do sistema com “testes da realidade” ou 

críticas dos seus principais utilizadores. A existência desta validação durante o processo 

acaba por ser um fator crítico de sucesso aquando da implementação do sistema 

(Caetano, 2008). 

8. Alvos de avaliação 

Habitualmente, o principal alvo de avaliação é o desempenho individual. A 

avaliação individual pode incidir sobre qualquer membro da organização ou apenas 

focalizar-se apenas em alguns segmentos, dependendo dos objetivos do sistema e do 

contexto organizacional. (Caetano, 2008) 

A evolução das formas organizativas, das culturas organizacionais e das próprias 

organizações, ocorrida nas últimas décadas, levou a que as equipas de trabalho se 

tornassem um alvo de avaliação (Caetano, 2008). Esta é relevante e faz sentido para os 

gestores quando a organização ou algum dos seus departamentos estão estruturados ou 

funcionam com base no trabalho de equipa. Quando isto acontece, torna-se necessário 

especificar e ponderar a combinação dos componentes individuais, grupais e 

organizacionais (Caetano, 2008). 
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9. Fontes de avaliação 

Aquando da conceção do sistema de avaliação de desempenho, a decisão sobre 

quais as fontes de avaliação a utilizar constituí um passo crítico e deve ser ponderado de 

acordo com as vantagens e desvantagens associadas a cada fonte. Ainda nesta fase, é 

fundamental ter em consideração o contexto e a história da organização, os objetivos 

específicos da avaliação, o valor real que cada fonte pode acrescentar ao sistema, o 

controlo da validade desses julgamentos, a praticabilidade, a logística e, por fim, os 

custos envolvidos (Caetano, 2008). 

Quando se trata de fontes de avaliação, Caetano (2008, pp. 99) refere que a 

principal fonte de avaliação tem sido a hierarquia imediata do avaliado, isto é, a chefia 

direta. No entanto e dadas as evoluções estruturais e culturais dos modelos 

organizativos, outras fontes de avaliação surgiram. Comummente, a maioria dos 

sistemas considera o próprio avaliado como uma valiosa fonte de avaliação 

(autoavaliação). É bastante comum e generalizado o recurso a três fontes de avaliação: o 

próprio avaliado, a chefia direta deste e a hierarquia seguinte, numa ideia de pirâmide da 

base até o topo (Caetano, 2008). 

Quando as organizações se encontram estruturadas em equipas de trabalho é 

comum a gestão utilizar uma avaliação com base nos pares. Quando as organizações 

procuram salientar a satisfação do cliente interno e/ou externo, é possível introduzir a 

modalidade de “cliente mistério” como fonte de avaliação. 

Por fim, em sistemas que focam o desenvolvimento das competências dos 

gestores ou chefias diretas e intermédias recorre-se também aos subordinados como 

fones de avaliação, numa abordagem designada de “feedback de 360º” (Caetano, 2008). 

10. Formulário 

A decisão sobre qual o instrumento ou formulário constituí uma fase criativa do 

processo de conceção do sistema de avaliação. Caetano (2008) defende que o 

formulário deve ser o mais simplificado possível e limitado ao que é estritamente 

necessário para os fins que serve, evitando, por exemplo, pedir informação que não vai 

ser utilizada. 

O conteúdo do formulário depende dos objetivos específicos do sistema de 

avaliação e dos conteúdos a avaliar. Este pode conter: aspetos administrativos, que 
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consistem na identificação do avaliado e avaliador(es), ou a indicação da duração da 

avaliação e a data, assim como a validação formal dos intervenientes; resultados a 

avaliar; dimensões de desempenho a avaliar; campos para apreciação global e 

planeamento para o período seguinte, isto é, um plano de objetivos estabelecidos e 

planos de desenvolvimento pessoal. 

11. Suporte do formulário 

Atualmente, com as evoluções existentes nas tecnologias da informação, o 

suporte informático tem vindo a generalizar-se, apresentando vantagens em termos de 

eficiência de custo, de controlo administrativo, de integração com outros sistemas de 

gestão, e de análise global (Caetano, 2008). É importante considerar a existência de uma 

base central, em que se regista em tempo real a avaliação efetuada. Esta facilita a gestão 

global, otimizando os procedimentos e permitindo produzir informação relevante para 

outros sistemas de gestão de pessoas na organização (Caetano, 2008). 

Não obstante a existência do suporte informático, não é dispensável o suporte 

físico (impressão do formulário) pelo menos, na fase de preparação da avaliação. 

Naturalmente, em organizações em que não seja possível ou justificável a utilização de 

uma plataforma informática, o “formulário” impresso, continuará a ser adequado 

(Caetano, 2008). 

12. Validação do sistema 

Numa fase de término da conceção do sistema, é importante fazer um teste 

piloto. Esta aplicação deve ser feita junto de uma amostra minimamente diversificada de 

futuros utilizadores do sistema. Através desta aplicação teste pretende-se obter 

validação quanto à adequação dos conteúdos, das escalas e do processo de avaliação, 

bem como antecipar as relações da avaliação com outros sistemas de gestão de pessoas 

(Caetano, 2008).  

13. Teste piloto 

Como mencionado, Caetano (2008) aconselha a aplicação de um teste piloto 

sendo este um meio de verificação e correção de erros e problemas associados à 

aplicação do sistema de forma atempada. Esta aplicação visa averiguar a validade e 

global do sistema, incluindo a pertinência e adequação das dimensões, dos níveis da 

escala, dos procedimentos e do instrumento. 
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Porém, um aspeto muito importante do sistema fica geralmente por testar, ou é 

testado aquando da primeira concretização efetiva e diz respeito às consequências reais 

da avaliação e implicações para a organização e para o avaliado (Caetano, 2008). 

14. Formação de avaliadores e avaliados 

A inserção ou reformulação de um sistema de avaliação numa organização 

constitui uma grande mudança, com maiores ou menores efeitos sobre a vida 

organizacional, consoante os seus objetivos. Nesse sentido é fundamental informar os 

membros da organização, quer na fase de conceção do sistema, quer antes da sua 

implementação, salientando quais os objetivos, eventuais relações com outros sistemas 

e projetos de mudança, as suas características globais e o que as separa dos 

intervenientes. É importante, ainda, clarificar os procedimentos e as etapas da sua 

implementação (Caetano, 2008). 

Portanto, antes de qualquer implementação de um sistema, é fundamental formar 

os avaliadores e respetivos avaliados. Dependendo da cultura organizacional e da 

experiência dos membros da organização em relação à avaliação de desempenho, a 

formação poderá ter a duração mínima de meio-dia para os avaliados e até três dias para 

os avaliadores. Caetano (2008) defende ainda que durante a avaliação, vários aspetos 

críticos devem ser salientados, tais como (Caetano, 2008, pp. 104):  

a) Os objetivos do sistema, a sua relação com os outros sistemas de gestão de 

pessoas presentes na organização e com os objetivos e a estratégia global da 

empresa; 

b) Os critérios de avaliação e as dimensões a utilizar; 

c) O tipo de medição a utilizar, incluindo a clarificação e o treino prático das 

escalas e das ponderações, assim como da definição de objetivos que possam ser 

avaliáveis; 

d) Os enviesamentos e erros cognitivos que podem ocorrer na recolha, no 

armazenamento e recuperação da informação acerca do desempenho, assim 

como os processos para controlar e/ou reduzir os seus efeitos na avaliação; 

e) Os procedimentos específicos a seguir, de acordo com o manual de instruções a 

analisar com os formandos; 

f) A estruturação e condução da entrevista de avaliação de desempenho e o 

respetivo plano de atividades/objetivos para o período seguinte; 
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g) A formalização da avaliação e etapas seguintes; 

h) Algum tipo de simulação da aplicação do sistema que incluía a familiarização 

com os objetivos, as escalas de avaliação e a entrevista. 

A formação constituí um passo importante para o sucesso da implementação do 

sistema de avaliação de desempenho, pois sem ela, trata-se um processo inútil (Caetano, 

2008). 

15. Harmonização das avaliações  

É comum, em organizações complexas, com diversos departamentos e múltiplos 

níveis hierárquicos existir alguma disparidade avaliativa. Para reduzi-la é conveniente 

que o responsável da macrounidade organizativa (por exemplo, o responsável de 

departamento) prepare a avaliação com os avaliadores que a si reportam e que valide as 

apreciações globais que estes fazem dos seus colaboradores. A organização deve fazer 

um esforço para a existência de uma equidade interdepartamental e que esta seja 

complementada também por um esforço idêntico ao nível supra-ordenado. Caetano 

(2008) defende que para controlar a variabilidade de indicadores, torna-se necessário 

homogeneizar critérios interpretativos dos avaliadores, entre e dentro dos 

departamentos. 

16. Manual de avaliação 

O manual presente no sistema de avaliação de desempenho constituí uma peça 

muito importante do mesmo (Caetano, 2008). Este clarifica as principais características 

do processo de avaliação e fornece orientações específicas sobre os procedimentos 

formais e a atuação desejável por parte dos avaliadores e dos avaliados. A estrutura do 

manual deve seguir um modelo onde constem os seguintes tópicos (Caetano, 2008, pp. 

107): 

a) Introdução e a sua relação com a estratégia da empresa; 

b) Os objetivos do sistema e os efeitos que estes terão na gestão de pessoas e no 

desempenho da organização; 

c) Os procedimentos formais a cumprir por toda a organização; 

d) As dimensões a avaliar devidamente especificadas; 

e) Tipo de instrumento a utilizar, as escalas e os parâmetros de medição; 

f) As ponderações (se as houver) e o modo de cálculo da avaliação global; 
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g) A preparação e a condução da entrevista de feedback e de planeamento; 

h) Instruções de preenchimento dos campos do formulário; 

i) Cópia do formulário ou ficha de avaliação e  

j) Contactos de help desk para informações complementares ou dúvidas 

sobre o processo. 

17. Entrevista de avaliação e de planeamento 

A entrevista ou reunião de avaliação ou de feedback e de planeamento constituí 

um momento-chave de todo o processo de avaliação de desempenho (Caetano, 2008). É 

importante dar-lhe especial atenção no que diz respeito à sua preparação, quer pelo 

avaliador, quer pelo avaliado, tendo em atenção o desempenho obtido/demonstrado no 

período anterior mas também o plano para o período seguinte.  

Durante todo o processo de preparação de entrevista, o avaliador deve ter em 

consideração aspetos como: evitar surpresas relativas à apreciação e análise do seu 

desempenho. (Caetano, 2008)O segundo aspeto que o avaliador deve ter presente diz 

respeito à amplitude do desempenho a avaliar: não se trata de avaliar todo o 

desempenho do colaborador ao longo do período anterior, mas sim os seus aspetos mais 

relevantes, sejam eles positivos e negativos. Caetano (2008) defende que a amplitude do 

desempenho a avaliar deve estar bem clara, desde o início do processo, tanto para o 

avaliador como para o avaliado. 

O terceiro aspeto a ter em atenção diz respeito ao conteúdo das apreciações a 

efetuar pelo avaliador (Caetano, 2008). Essas apreciações podem perder a sua 

legitimidade se não estiverem diretamente interligados a critérios e medidas 

anteriormente definidas. É ainda de ressalvar que qualquer apreciação crítica sobre o 

desempenho do avaliado deve estar claramente fundeada, pelo menos, num exemplo 

específico desse desempenho. Este aspeto requer que o avaliador faça oportunamente 

registos ou medições (Caetano, 2008). 

O quarto aspeto a considerar é a preparação cautelosa dos objetivos a definir 

para cada colaborador para o período de avaliação seguinte, tendo sempre em atenção as 

características dos objetivos bem formulados e a sua articulação com os objetivos da 

organização ou departamento que o colaborador se encontre (Caetano, 2008). 

Por fim, o entrevistador/avaliador deve dar atenção à forma como a entrevista é 

conduzida, pois é fundamental para obter a validação social tanto das apreciações sobre 
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o desempenho anterior como dos objetivos para o período seguinte. É importante os 

avaliadores e avaliados adotarem uma atitude geral de negociação cooperativa ao longo 

de todo o processo (Caetano, 2008). 

No decorrer da entrevista, que é conduzida pelo avaliador, é importante que este 

comece por clarificar os objetivos da entrevista, ouvir o avaliado sobre a apreciação do 

seu desempenho no período anterior, dar feedback sobre esse desempenho, salientando 

os aspetos positivos e aqueles que é necessário melhorar; ponderar os fatores 

contextuais que poderão ter afetado o desempenho, acordar os níveis de avaliação, 

planear o período seguinte, definindo objetivos de desempenho, nos níveis que o 

sistema considerar, bem como os critérios de controlo a utilizar; e cumprir os 

procedimentos formais estipulados pelo sistema de avaliação. 

O autor afirma que para conduzir eficazmente a entrevista, convém seguir um 

guião que contemple pelo menos os seguintes aspetos (Caetano, 2008, pp. 109): 

a) Descrever e rever as responsabilidades e os objetivos de trabalho do avaliado; 

b) Colocar questões e ouvir as opiniões do avaliado acerca do seu desempenho 

anterior; 

c) Analisar e reforçar os pontos fortes no desempenho do colaborador; 

d) Fazer criticas construtivas, propondo e discutindo sugestões concretas de 

melhoria sempre que se salientam pontos fracos com base em incidentes críticos 

registados na altura em que ocorreram; 

e) Focalizar os comentários no desempenho objetivo e na atuação do colaborador, 

evitando discutir as características de personalidade deste; 

f) Basear a avaliação no desempenho efetivamente observado no período anterior e 

não naquilo que se espera para o futuro; 

g) Ajustar com o colaborador os objetivos (específicos, mensuráveis e alcançáveis) 

que este deve atingir no período seguinte, bem como os critérios e ponderações a 

utilizar aquando da avaliação; 

h) Planear a modalidade e a frequência do seguimento ao longo do período 

seguinte; e 

i) Assinar a ficha de avaliação no fim da entrevista ou na data acordada com o 

avaliado. 
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Caetano (2008), no que respeita à entrevista de avaliação e planeamento, 

introduz ainda outros aspetos que o avaliador deve evitar no decorrer da mesma (pp. 

110): 

a) Não se focalizar em traços ou atributos do colaborador; 

b) Não abordar erros do passado, já discutidos noutras ocasiões; 

c) Não comparar o colaborador com outros colegas, a não ser que o sistema e a 

cultura da organização o requeiram formalmente; 

d) Não usar generalizações acerca do desempenho do colaborador;  

e) Evitar fazer críticas que não possam ser ilustradas com exemplos específicos do 

que aconteceu; 

f) Não admitir interrupções telefónicas ou outras durante a entrevista; 

g) Não deixar que seja o colaborador a conduzir a sessão; e  

h) Não discutir na mesma sessão as eventuais consequências em termos salariais, 

marcando uma outra reunião para esse efeito, a não ser que o sistema formal 

tenha validado esse procedimento e exija que o assunto seja tratado durante a 

entrevista de avaliação. 

18. Avaliação da avaliação 

A avaliação geralmente tem efeitos sobre diversos aspetos da gestão de pessoas 

na organização e sobre o seu comportamento posterior. Através da implementação de 

um sistema de avaliação de desempenho, a organização obtém resultados que são 

fundamentais para se introduzirem melhorias do processo de avaliação, corrigindo as 

deficiências resultantes da aplicação do sistema, ou da sua própria conceção, e 

atualizando os aspetos exigidos pela evolução da organização (Caetano, 2008). 

Caetano (2008) defende que deve existir uma avaliação periódica do sistema de 

avaliação e das suas consequências tanto para o desempenho das pessoas como da 

organização, permitindo melhorar a sua eficácia. Além disso, é também conveniente 

que se auscultem os intervenientes (ou uma amostra relevante), o que pode ser feito 

através de técnicas qualitativas e/ou quantitativas. 
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6.3 Outros modelos teóricos 

Comummente existem outros tipos de sistemas baseados na gestão de 

competências, pensados para serem utilizados pelos gestores das empresas que nos 

rodeiam. Para este propósito o ciclo de avaliação de desempenho de Pontes (2002) e o 

modelo de mapeamento de competências da CEGOC disposto por Ceitil (2007) 

revelaram-se contribuições úteis. 

O mapeamento de competências constitui a ferramenta basilar da gestão de 

competências, através da qual se procede à definição operacional e comportamental das 

competências assumidas como críticas pela organização (Chiavenato, 2003). De acordo 

com Brandão e Bahry (2005) o mapeamento de competências tem como propósito 

identificar o gap ou lacuna de competências (organizacionais e profissionais) 

necessárias para concretizar a estratégia organizacional e as competências internas 

existentes na organização. Um portefólio de competências-chave (core competencies) 

compreende um conjunto de competências requeridas pela organização, sejam 

transversais e específicas, conducente ao desenvolvimento dos seus membros de acordo 

com os seus objetivos da sua atividade. A sua exequibilidade dependerá do nível de 

atualização das competências, ou seja, do enfoque do comportamento profissional nas 

competências-chave que garanta uma performance organizacional superior (Ceitil, 

2007). 

Com a mudança de um paradigma de gestão de recursos humanos centrado nas 

funções para um com foco nas competências-chave (core competences), Varão e Vieira 

(in Ceitil, 2007) apresentam um modelo de gestão de competências que se baseia na 

construção de um portefólio de competências-chave, passível de ser ajustado a diversos 

contextos organizacionais. 

De acordo com o modelo metodológico de gestão de competências da CEGOC 

(in Ceitil, 2007), a construção de um portefólio de competências-chave comporta cinco 

fases: fase 1 - identificação das competências-chave; fase 2 - descrição do portfólio de 

competências-chave; fase 3 - avaliação das competências; fase 4 - definição dos planos 

de ação de desenvolvimento de competências e, por fim, a fase 5 que constituí a 

avaliação do desenvolvimento de competências, descritas sucintamente na tabela 

seguinte. 
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Fases Descrição 

Identificação das 

competências-chave 

Identificam-se as competências (transversais e 

específicas) que a organização considera 

conduzirem a comportamentos de excelência 

conformes ao seu plano estratégico de atuação. 

Descrição do portfólio de 

competências-chave 

As competências são definidas e descritas para a 

elaboração de indicadores comportamentais, linhas 

orientadoras para a atualização das competências. 

Avaliação das competências 

Determina-se o gap existente entre as 

competências efetivamente existentes e as 

requeridas e, por isso, definidas nas fases anteriores 

(é possível que, nesta fase, se recorra à construção 

de assessment centres para avaliação da 

performance individual em provas situacionais) 

Definição dos planos de ação 

de desenvolvimento de 

competências 

Depois de identificadas, definidas e avaliadas as 

competências conducentes a comportamentos de 

excelência, passa a ser possível a definição de 

planos de ação de desenvolvimento de competências 

como forma de retificação do gap constatado por 

referência a dois tipos de fatores fundamentais – 

pessoais e de suporte - com o qual estabelecem uma 

relação de causalidade. Portanto, consideramos os 

fatores de suporte como causa do gap sempre que 

não é possível o desenvolvimento superior da 

competência por qualquer falha associada aos 

procedimentos e instrumentos relacionados com a 

organização e o seu funcionamento normal (Ceitil, 

2007: 125). Se a causa do gap se deve a fatores 

pessoais, de que é exemplo, a formação do 

indivíduo, a sua resolução compreende o 

desenvolvimento de um plano individual de 

competências 
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Fases Descrição 

Avaliação do desenvolvimento 

de competências 

Respeita à avaliação da eficácia do plano de 

desenvolvimento de competências, ou seja, o 

alinhamento rigoroso das competências-chave com 

os desígnios estratégicos da organização (Ceitil, 

2007). 

Tabela 5 – Metodologia de gestão de competências segundo o Modelo CEGOC 

Fonte: Adaptado de Ceitil, 2007, pp. 122 

 

Nesta abordagem desenvolvida por Ceitil (2007), a gestão de competências 

permite: definir, avaliar e desenvolver os comportamentos, ações e desempenho que as 

pessoas devem evidenciar no seu contexto organizacional.  

Sintetizando, a definição operacional do portefólio exige a definição da 

competência (em que consiste e qual é o seu objetivo, i.e., para que efeitos será 

manifestada e/ou demonstrada) e dos respetivos indicadores (que comportamentos 

manifestam a competência), a definição dos indicadores de medida, a definição dos 

sistemas de medida, assim como a sua verificação e validação. De acordo com o autor, 

para uma melhor execução do modelo é importante considerar uma análise minuciosa 

de cada uma das fases explanadas na tabela anterior (Ceitil, 2007): 

 

Fase 1 – Identificação do portefólio de competências-chave transversais e 

específicas 

Esta fase diz respeito à identificação das competências transversais (clusters) e 

das competências específicas (famílias funcionais). Pressupõe a adoção de uma, de duas 

perspetivas, relativas ao alinhamento da gestão de recursos humanos com a estratégia da 

organização – Top Down, se a missão e estratégia da organização forem explícitas; 

Bottom-up, em caso contrário, reconhecidas as perdas de alinhamento entre o portefólio 

e as finalidades da gestão de competências. 

No que diz respeito às perspetivas existentes no modelo, o autor afirma na sua 

obra que a perspetiva Top Down afigura-se como a mais congruente pois a explicitação 

das especificidades da missão e da estratégia da organização permitem delinear as 

competências individuais que devem emergir na organização para assegurar a sua 
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capacidade estratégica (Ceitil, 2007). Na inexistência de explicitação de uma missão ou 

estratégia organizacional, Ceitil (2007) defende que as organizações devem adotar uma 

perspetiva Bottom-Up.  

Conforme referenciado, o processo de identificação do portefólio de 

competências-chave pressupõe a sua génese na análise de funções. Esta corresponde à 

relação de cada tarefa às ações/comportamentos associados ao sucesso inerente a cada 

função executada (Ceitil, 2007). Implica a recolha de informações sobre o conteúdo e o 

contexto envolvente de uma função, a determinação dos padrões a alcançar e as 

atividades específicas a desempenhar (Cunha et al., 2010). 

 

Fase 2 – Definição operacional do portefólio de competências-chave 

Respeita a definição e operacionalização das competências em termos de 

indicadores comportamentais, indicadores de medida e sistemas de medida. 

 

Fase 3 – Definição dos perfis individuais de competências requeridas (PIC’s) 

Nesta fase, procede-se à definição das competências-chave requeridas (retiradas 

de portefólio de competências-chave), quer das competências transversais quer das 

específicas e dos níveis de atualização das competências (NAC’s), para cada função. O 

manual dos perfis individuais de competências requeridas é constituído como 

instrumento de trabalho, no qual deve obedecer à seguinte estrutura: 

a) Os perfis devem estar agrupados por áreas funcionais; 

b) Identificação das funções por área funcional; 

c) Ordenação das funções de acordo com o organograma da organização; 

d) Ordenação primária segundo os clusters e, posteriormente, segundo as 

competências específicas da família funcional afeta. 

 

A definição dos PIC’s devem sempre ter em conta a identificação das funções 

presentes na organização, quer em termos de exigências assim como fatores de 

qualificação, quer em termos de competências requeridas para a execução de cada uma 

das funções.  

Os PIC’s e os NAC’s das funções dos colaboradores existentes numa 

organização constituem o Manual dos Perfis Individuais de Competências requeridas, 
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desta forma, é possível observar o perfil pretendido para o exercício das funções. Este 

manual é um bom instrumento para a gestão dos recursos humanos, no sentido em que 

permite os gestores compararem as competências manifestadas pelos colaboradores com 

as que são requeridas. 

 

Fase 4 – Ligações e alinhamentos nas políticas e sistemas de gestão de recursos 

humanos 

Por fim, definido e operacionalizado o portefólio de competências-chave e 

identificados os vários perfis individuais de competências necessárias para cada função 

presente na estrutura organizacional de cada empresa os gestores podem analisar os 

desvios verificados e laborar os respetivos planos de ação. A gestão de competências 

permite e proporciona um duplo alinhamento das políticas e processos que completam a 

função de recursos humanos no plano organizacional. É importante ter em conta o 

alinhamento e ajustamento entre os quatro subsistemas existentes na gestão de recursos 

humanos – recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, formação e gestão de 

carreiras. 

Este novo enquadramento da função de recursos humanos no plano 

organizacional: 

a) Ajudar todos os participantes no entendimento sobre a gestão de 

competências sendo um fator preponderante na redução da incerteza e do 

ceticismo presente nas organizações (Ceitil, 2007)  

b) Garante o cumprimento dos objetivos definidos para a GRH através da 

descentralização da gestão executiva de pessoas (Ceitil, 2007) 

c) Favorece a autonomia, a individualização e a coresponsabilidade dos 

colaboradores pelo seu desenvolvimento e pelos resultados alcançados, 

manifesto da performance organizacional (Almeida, 2012). 

d) Evita a prática de erros, na medida em que os processos devem ser 

constantemente revistos e atualizados de forma a garantir o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos colaboradores estando em conformidade com as 

expectativas e os objetivos traçados pela organização (Bientcourt, 2001). 
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7. Em síntese… e sobre os objetivos deste trabalho 

Tendo em consideração todos os pressupostos acima explanados, o presente 

estudo tem como objetivo principal elaborar uma proposta de modelo de gestão de 

desempenho por competências para a empresa de serviços profissionais na qual o 

estágio foi realizado. Sendo uma empresa de consultoria em várias áreas, incluindo os 

recursos humanos, foi solicitado o desenvolvimento do modelo como forma de apoiar a 

gestão de desempenho da empresa e proporcionar também esse serviço de AD às 

empresas clientes. 

São ainda objetivos específicos deste trabalho: 

 1) Enquadrar a intervenção realizada na literatura sobre gestão de serviços em 

geral e gestão de serviços de RH em particular, 

2) Caracterizar as melhores práticas quanto à avaliação de desempenho em geral 

e, em particular, quanto à sua implementação, 

3) Descrever a implementação do SAD o contexto de estágio e discutir essa 

intervenção à luz os principais referenciais teóricos.
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Capitulo III - Metodologia 

Este capítulo caracteriza a estratégia metodológica usada para desenvolver e 

promover um sistema de gestão de desempenho. Incluí, igualmente, informação sobre o 

procedimento de recolha de dados e uma breve caracterização da entidade promotora do 

estágio curricular. 

1. Abordagem metodológica 

Para a concretização do objetivo principal deste estudo, designadamente a 

conceção e promoção de um sistema de gestão de desempenho, a estratégia 

metodológica seguida foi a investigação-ação.  

Segundo Alcides Monteiro (1988, cit. Guerra, 2010) trata-se de uma 

metodologia onde os investigadores e os intervenientes investigam algo de forma 

conjunta, propondo questões e soluções a problemas vividos pelos intervenientes em 

contexto real. Tal metodologia permite o enriquecimento de ambas as partes. A 

investigação-ação participativa consiste na intervenção direta do atores, isto é, tornam-

se investigadores desde a definição inicial até à apresentação final dos resultados e 

discussão das suas implicações na ação. Por outro lado, também o investigador se torna 

ator ao longo do processo. 

Segundo Baldissera (2001) trata-se de uma metodologia que supõe um conjunto 

de procedimentos técnicos e operativos para o conhecimento da realidade ou um outro 

aspeto desta, sempre com o intuito de transformá-la pela ação existente. Guerra (2006) 

sistematiza as principais características deste tipo de metodologia de investigação. Esta 

baseia-se num processo continuado e não pontual. Implica a existência de “objetos” de 

conhecimento que por fim, constituem-se como “sujeitos” do conhecimento. O seu 

ponto de partida, ao contrário de outras metodologias, não assenta numa teoria e num 

quadro de hipóteses nele inserido, mas numa situação, uma realidade, um problema, 

uma prática real e concreta. Contrariamente a outras metodologias de investigação, os 

investigadores passam de observadores a sujeitos implicados na ação e utilizam a 

prática da metodologia não para o aumento de conhecimento mas para a resolução de 

um problema existente em determinada prática ou realidade (Guerra, 2006).Stenhouse 

(1983) afirma tratar-se de uma perspetiva teórica caracterizada pelo dinamismo na 
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forma de encarar a realidade, por possuir uma maior interatividade social, uma maior 

proximidade com a realidade pela predominância da prática, da participação e da 

reflexão crítica, sendo esta, transformadora. 

Na história desta metodologia, Almeida (2001) remete-nos para a década de 40, 

do século passado, onde a investigação-ação ganhou contornos mais definidos pela 

influência do artigo de Kurt Lewin: “Action Research and Minority Problems”. O 

artigo deu lugar a uma série de estados evolutivos de uma metodologia que se revelou 

bastante adequada para as ciências sociais. Segundo Guerra (2006), o pensamento do 

“pai” da investigação-ação – Lewin – pode ser definido através do chamado “triângulo 

Lewiniano”, que traduz os três polos da investigação-ação em forte interação. 

Considera- se o polo da “ação”, que tem como objetivo atingir a mudança social num 

contexto concreto. O polo da “pesquisa” centra-se na procura das dinâmicas atuais e 

nas intencionalidades dos atores; e finalmente, o polo da “formação” é inerente ao 

próprio processo de conhecimento e ação, mobilizando as capacidades cognitivas e 

relacionais dos atores em função dos seus objetivos específicos (Guerra, 2006, p. 56). 

Estas características podem ser observadas no estudo em análise, no âmbito de 

estágio curricular. Este teve como ponto de partida uma situação concreta apresentada 

pela organização, nomeadamente a intenção de conceber um sistema de avaliação de 

desempenho interno que pudesse ser vendido externamente, como um novo serviço de 

gestão e consultoria. Neste contexto, pode-se afirmar que os vários intervenientes da 

empresa foram constituídos como “sujeitos” de conhecimento. O investigador, para 

além de observar, participou ativamente na ação de conceção, promoção e 

implementação da ferramenta. Tais ações são descritas mais adiante no presente 

documento. 

2. Procedimento de recolha de dados 

Para concretização do estudo em questão foi utilizado um conjunto de técnicas e 

instrumentos de recolha de dados que Latorre (2003) classifica do seguinte modo: 

1) Técnicas baseadas na observação – segundo as quais o investigador assume 

um papel de observador, em “direto” e presencialmente, do contexto, dos 

atores e do fenómeno em análise; 
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2) Técnicas baseadas na conversação – trata-se de uma técnica que se concentra 

no diálogo e interações dos intervenientes da investigação; 

3) Análise documental – Esta análise implica a pesquisa e leitura de 

documentos escritos como fonte de informação. 

No que diz respeito às técnicas baseadas na observação, foram utilizadas as 

técnicas de observação participante e notas de campo. No que se refere à observação 

participante, esta desenvolveu-se visando examinar o ambiente e promover uma análise 

direta e profunda dos factos. Ao mesmo tempo permitiu um envolvimento mais 

profundo nos mesmos fenómenos. Esta observação decorreu num período de quatro 

meses, no âmbito da emersão no contexto de trabalho. Com efeito, várias notas foram 

elaboradas aquando o momento das reuniões com os principais intervenientes da 

entidade promotora do estágio. Estas caracterizam-se por serem de teor mais informal e 

com conteúdos acerca das várias metodologias que existem na área de estudo (RH), os 

tipos de intervenientes, quais as vantagens e desvantagens que possam existir com a 

aplicação de uma ferramenta e/ou metodologia de avaliação de desempenho, quais as 

causas que levam as empresas a quererem gerir e avaliar o desempenho do seu capital 

humano.  

As notas de campo foram recolhidas através de registos num bloco de notas 

dedicado exclusivamente para o efeito de acompanhamento pessoal do processo. Este 

exercício permitiu a esquematização de aspetos mais relevantes e fazer recordar 

posteriormente as ideias essenciais a reter, a compreensão do contexto em que decorria 

o estágio curricular, assim como compreensão do próprio contexto onde a investigadora 

se encontrava inserida. 

Relativamente às técnicas baseadas na conversação estas foram selecionadas 

como forma de complementar as restantes técnicas de recolha de dados. Efetuaram-se 

várias entrevistas semiestruturadas, com o sócio gerente e a gestora de recursos 

humanos, pelo menos uma vez por semana. Estas permitiram a obtenção de informação 

sobre variados aspetos como a quem direcionar a ferramenta de avaliação, quais as 

melhores metodologias a utilizar, de que forma a sua conceção e promoção, entre outras 

questões de foro mais técnico assim como o esclarecimento de dúvidas e questões que 

surgiram ao longo do processo de observação e de análise de documentos. 
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Face à informação recolhida através da leitura de vários artigos dedicados ao 

tema em estudo, foram então planeadas as primeiras intervenções a efetuar assim como 

a estratégia a adotar na criação do sistema de avaliação de desempenho. Tais estratégias 

de conceção, implementação e promoção estão apresentadas no capítulo seguinte. No 

âmbito da análise documental foi consultada bibliografia relativa à área dos recursos 

humanos, nomeadamente, avaliação desempenho, de forma a adquirir informação e, 

posteriormente conhecimento com objetivo de caracterizar os vários sistemas de 

avaliação de desempenho, perceber como proceder para o desenvolvimento e, por fim, 

quem são os beneficiários dos vários outputs obtidos com a avaliação de desempenho. 

Procurou-se informação no sentido de compreender em que consiste, quais os motivos 

para a sua utilização e quais as metodologias existentes. Aquando da pesquisa sobre o 

último tema, a investigadora deparou-se com a existência de dois tipos de metodologias: 

tradicionais e contemporâneas. Ambas possuem pontos fortes e fracos, que foram 

estudados e explanados no capítulo anterior. Sobre o tema, avaliação de desempenho, a 

investigadora decidiu aumentar a sua área de estudo pesquisando sobre os vários 

modelos teóricos, desta forma, alargando os seus conhecimentos e possíveis aplicações 

e desenvolvimentos em contextos empresariais. 

Também foram consultados outros trabalhos de avaliação de desempenho 

noutras empresas (Barbosa, 2012; Pereira, 2012) com o objetivo de perceber a 

abrangência e aplicabilidade destes nos vários setores de atividade e públicos. Procurou-

se, ainda, estudar com bases nestes trabalhos e investigações que dimensões os SAD das 

empresas incluem, isto é, em que medidas são ou podem ser aplicados nos vários 

âmbitos. Foi, ainda, consultada informação sobre a empresa promotora do estágio 

curricular para enquadrar a sua atividade no estudo em questão assim como, 

compreender a história e caracterizar a sua estrutura organizativa e, também, perceber 

que sistemas de avaliação de desempenho estão implementados noutras empresas que 

exercem a mesma atividade. 

O facto de a investigadora estagiar na empresa em estudo, permitiu-lhe observar 

e recolher dados de forma não estruturada de como funcionam as empresas de serviços 

profissionais, os sistemas de avaliação de desempenho, como este se relaciona com os 

outros subsistemas do âmbito da gestão de recursos humanos. Esta observação 

participante naturalmente carateriza distintivamente toda a intervenção realizada. 
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3. A Entidade promotora do estágio 

A empresa em questão constituiu-se a 29 de Outubro de 2007, com sede em 

Espinho. É uma empresa de empresa de serviços profissionais e consultoria que até ao 

momento emprega oito colaboradores. O seu core business são os projetos de 

investimento. 

Sendo uma empresa de consultoria, os seus principais clientes são empresas e 

empreendedores em setores intensivos em conhecimento e tecnologia, que procuram a 

maximização do retorno dos seus investimentos em inovação, internacionalização, 

investigação e desenvolvimento tecnológico. O seu principal objetivo é fornecer 

assessoria especializada e aconselhamento independente necessários para conceber, 

implementar e administrar projetos e estratégias de investimento que contribuam para a 

concretização dos objetivos de negócio de cada um dos seus clientes. Procuram 

desenvolver um conjunto único de competências no domínio do financiamento da 

inovação e do empreendedorismo, da gestão da inovação e de projetos de investigação e 

desenvolvimento tecnológico, e do marketing de inovação e tecnologia, combinando 

competências especializadas nestes domínios com um profundo conhecimento setorial. 

Neste contexto surgiu o pedido de desenvolver uma metodologia de avaliação de 

desempenho interna que funcionasse também como resposta ao mercado e às 

necessidades organizacionais dos clientes, no âmbito da gestão de recursos humanos. 

No ano de 2012, dada a importância da Prática de Incentivos Fiscais e 

Financeiros, foi decidido avançar para a certificação do Sistema de Gestão da 

Qualidade- NP EN ISO 9001:2008, no âmbito da elaboração e acompanhamento de 

candidaturas a sistemas de incentivo. Esta foi uma decisão motivada pelo desejo de 

certificar, através de parâmetros de qualidade, a prática de maior valor acrescentado da 

empresa, ao mesmo tempo que permite oferecer e informar a todos os clientes da 

organização a sua garantia de qualidade, cumprindo ainda as exigências normativas de 

alguns deles, para os quais a certificação de processos se apresenta como aspeto 

determinante quando da escolha dos seus parceiros estratégicos de negócio. 

Há cerca de três anos, a organização despertou para a importância dos Recursos 

Humanos como contributo para o sucesso organizacional, determinando a necessidade 

de estabelecer uma definição clara da metodologia a aplicar na gestão desses recursos. 

Para tal, a empresa propôs e implementou com sucesso um Sistema de Gestão de 
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Recursos Humanos segundo os requisitos normativos da NP 4427:2004. Apesar da sua 

pequena dimensão, trata-se de uma empresa de prestação de serviços de consultadoria 

cujos principais ativos, geradores de valor acrescentado, são os colaboradores. Para que 

seja possível promover o sucesso organizacional, a empresa pretende implementar os 

procedimentos e práticas necessárias para a satisfação dos seus clientes sem esquecer os 

seus “clientes internos”, ou seja, os colaboradores, detentores de competências 

essenciais para o sucesso organizacional. Para além da perspetiva de curto-prazo 

enunciada anteriormente, a organização procura ainda preparar o seu crescimento, 

cimentando a estrutura atual para que esta reúna em si uma base consistente de 

procedimentos de grande relevância aquando a sua expansão. 

O sócio fundador e mentor deste projeto empresarial é licenciado em Engenharia 

e Gestão Industrial, com especialização em inovação e empreendedorismo em setores 

intensivos em conhecimento e tecnologia. O trabalho desenvolvido pelo Promotor ao 

longo dos últimos anos, junto de algumas das mais ambiciosas e inovadoras empresas 

industriais nacionais e internacionais, permitiu identificar que o setor de tecnologias de 

produção apresentava um considerável potencial de crescimento como parte 

indissociável de uma economia europeia sustentável. (FMeA, 2014) 

3.1 Princípios e Valores 

Os valores da entidade promotora do estágio resultam da sua experiência e das 

convicções pessoais e partilhadas por cada um dos seus colaboradores. 

São valores fundamentais da empresa a Confiança, a Dedicação, o Crescimento 

Pessoal e Profissional, os Standards Elevados e os Jogadores de Equipa (FMeA, 2014), 

conforme se resume no seguinte gráfico. 
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Figura 2 – Valores da empresa 

Fonte: Adaptado do Manual de Acolhimento da FMeA (2014)  

 

Existe assim a convicção de que orientando a atuação de cada um dos 

consultores pela combinação destes valores, é possível oferecer garantia de valor e 

qualidade aos clientes. Todos os valores apresentados foram definidos pelos 

colaboradores da empresa, uma vez que a empresa acredita que os mesmos são 

realmente importantes para a conduta do dia-a-dia, bem como servem de fonte de 

inspiração para a definição da estratégia e objetivos organizacionais a ser definidos 

periodicamente. 

Para além destes valores que se encontram presentes em todos os materiais de 

comunicação da empresa, os mesmos são evidenciados desde logo no processo de 

Recrutamento e Seleção, fazendo estes parte dos critérios de seleção utilizados. Os 

mesmos são aculturados de forma permanente, uma vez que se encontram refletidos em 

todas as decisões que internamente são tomadas, quer ao nível da administração, quer 

mesmo em níveis hierarquicamente inferiores, através das metodologias de trabalho a 

ser implementadas. 
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3.2 Práticas de Atividade 

A entidade promotora do estágio curricular através de uma abordagem global em 

termos de planeamento e implementação de projetos de investimento e inovação 

empresarial procura satisfazer e ir ao encontro das necessidades dos seus clientes. As 

suas áreas de especialidade incluem (Manual de Acolhimento FMeA, 2014). 

o BUSINESS+FINANCE: aconselhamento e assessoria especializada e 

independente no domínio do financiamento da inovação e do 

empreendedorismo. 

o INNOVATION+MANAGEMENT: competências e capacidades 

necessárias para a gestão integrada e eficaz de sistemas e projetos de 

inovação e investigação e desenvolvimento tecnológico. 

o MARKETING+SALES: desenvolvimento e implementação de estratégias 

eficazes de comercialização e marketing. 

 

Independentemente da prática ou unidade, os consultores trabalham ao longo do 

processo de planeamento através de uma abordagem individualizada, fornecendo 

serviços e soluções inteiramente personalizadas face às necessidades de cada empresa 

cliente. 

3.3 Clientes e Concorrentes 

A empresa enfrenta concorrentes tais como as “Big Four”: EY, PWC, Deloitte e 

KPMG, no entanto, distingue-se através pela abordagem personalizada e customizada a 

cada um dos seus clientes, procurando conhecer de forma holística a sua atividade e 

acompanhando de perto as evoluções e resultados que cada um deles alcança. 

Através de uma estratégia de seleção criteriosa, a entidade procura manter um 

número de clientes que considera mais conveniente para um acompanhamento 

adequado por parte da equipa, ao mesmo tempo que promove a especialização setorial 

através da experiência adquirida ao longo do tempo. Tratando-se de uma microempresa, 

a organização consta com um histórico de clientes que se espalha através de uma 

extensão de aproximadamente 90% do território nacional, contrariando assim a 

regionalização seletiva muitas vezes registada por algumas empresa neste setor de 

atividade. 
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Para que seja possível o crescimento da empresa, existe uma preocupação 

constante na procura de novos clientes. Esta atividade é realizada por todos os 

colaboradores, independentemente da sua posição hierárquica. Através de uma prática 

interna denominada “Desenvolvimento da Prática”, todos os colaboradores são chamados 

para a definição de objetivos e atividades comerciais e de marketing, a desenvolver com 

uma periodicidade trimestral, procurando assim a elaboração de ferramentas internas ou 

documentos informativos e de divulgação, que venham a ser utilizados para o envio ao 

público-alvo da empresa. 

Apesar da FMeA reconhecer como essencial a prospeção de mercado e a captação 

de novos clientes, esta é uma atividade feita de uma forma indireta que na maioria dos casos 

decorre por consequência da sua normal atividade. Muito potenciada pelo fator distintivo da 

diferenciação, a empresa não parte para o mercado com uma atitude comercial dura e 

exaustiva, atuando assim de uma forma despretensiosa na divulgação do seu trabalho. Até 

ao momento, esta atitude tem permitido aos clientes chegarem até à empresa por sua 

iniciativa, reconhecendo assim de uma forma continuada a qualidade do trabalho realizado 

pelos colaboradores. Uma das características que têm vindo a ser constatadas ao longo dos 

sete anos de atividade é que os novos clientes da empresa procuram-na por via de 

referências dos clientes atuais, o que mais uma vez comprova a qualidade do serviço 

prestado. 
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Capítulo IV – Da teoria à prática: Desenvolvimento de um sistema de 

Avaliação de Desempenho 

O presente capítulo tem como principal objetivo descrever várias tarefas e 

atividades desenvolvidos em contexto de trabalho para dar resposta ao pedido inicial e 

concretizar os objetivos propostos.  

1. Planeamento 

Como forma de dar início ao estágio, foi promovida uma reunião com a Human 

Resources Associate e orientadora do estágio, onde foram apresentados os objetivos do 

projeto, planeada a metodologia a utilizar na sua concretização, bem como a 

calendarização geral a ser cumprida. 

Este encontro deu início ao trabalho de recolha de informação disponível acerca a 

avaliação de desempenho. Foi, ainda, promovida a criação de um “Calendário de 

Atividades” (Anexo 1) pormenorizado, com o objetivo de refletir o ponto de situação dos 

trabalhos a cada momento, sendo que o mesmo seria atualizado constantemente ao longo do 

projeto. Foram então planeadas as primeiras intervenções a efetuar, para que assim fosse 

possível traçar a estratégia a adotar na criação do sistema ou ferramenta de avaliação de 

desempenho. 

Tratando-se um estudo de investigação-ação, para cumprir os requisitos da técnica 

baseada na conversação, foram promovidas reuniões juntamente com o Managing Partner 

da empresa, nas quais eram discutidas as práticas possíveis a aplicar, bem como a seleção e 

reformulação daquela que mais se adapta ao contexto da empresa e dos seus clientes. 

Estas mesmas reuniões foram realizadas com uma periodicidade diária, adotando 

uma postura que podia variar do semiestruturado ao casuístico. Uma vez que estas eram 

reuniões que surgiam de forma espontânea, e de acordo com a cultura e funcionamento da 

empresa, em que todos os colaboradores procuram nos seus colegas e superiores o apoio 

necessário para esclarecer as suas dúvidas e resolver as suas dificuldades, também estes 

encontros decorriam de forma informal e de acordo com as necessidades que foram sendo 

sentidas. 

Assim surgiu um processo de clara troca de conhecimentos entre a estagiária e a sua 

orientadora, uma vez que neste momento eram apresentados os conhecimentos académicos 

e bibliográficos acerca de cada um dos temas em discussão, ao mesmo tempo que o 
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orientador ia dando a conhecer a empresa através das suas práticas atuais e das expectativas 

futuras para a mesma. 

O registo desses momentos ocorreu por anotações, procurando recolher as 

informações essenciais para efetuar as devidas correções ao trabalho realizado, ao mesmo 

tempo que se registaram todas as ideias e recomendações a utilizar na definição de 

procedimentos futuros. 

2. Enquadramento teórico e organizacional do sistema de avaliação de 

desempenho 

A presente secção tem como principal objetivo informar sobre os objetivos que a 

empresa pretendia atingir com o sistema de avaliação de desempenho em questão.  

Conforme explanado no capítulo II do presente trabalho, uma organização antes 

de pensar em qual o sistema a implementar deve sempre considerar qual a necessidade 

existente para a adoção ou implementação de um SAD, isto é, se há necessidade de um 

sistema ou se podem realizar a gestão de desempenho por outros meios ou alternativas. 

A organização em questão teve a necessidade de desenvolver um sistema de gestão de 

desempenho que permitisse a obtenção de outputs para a tomada de decisão a vários 

níveis e fatores, tais como perceber quais os colaboradores com melhor curva de 

aprendizagem que mereçam ser recompensados por tal ou qual o investimento que a 

empresa deve fazer no que concerne à formação dos demais atores organizacionais. 

Complementado a esta necessidade, pretendeu-se que o sistema auxiliasse o 

planeamento estratégico das empresas detentoras do mesmo. Tal como defende Caetano 

(2008), as empresas devem clarificar qual será a relação da implementação e utilização 

do sistema com a estratégia global da organização, com os valores da organização e 

com as práticas de gestão já existentes ou por implementar. 

De acordo com o modelo teórico de Caetano (2008), estes sistemas devem ter 

objetivos específicos e estes condicionam fortemente o tipo de sistema a criar no que 

diz respeito aos critérios assim como processo de medição, aos intervenientes e fontes 

de avaliação. Os objetivos que se pretendem atingir com o sistema prendem-se muito 

com a avaliação do desempenho dos colaboradores das empresas como forma de 

alavancagem do potencial humano. 

No desenvolvimento de um sistema de gestão de desempenho é importante 

considerar a relação que este terá com os outros sistemas de gestão de recursos humanos 
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e com o processo de gestão de desempenho. Toda a informação obtida através do 

processo de gestão de desempenho pode e deve ser imputada nos restantes sistemas de 

GRH da empresa (Caetano, 2008). Um bom exemplo é a junção do sistema de gestão de 

desempenho com o sistema de recompensas, os outputs resultantes do processo de 

gestão de desempenho podem ser os inputs para o sistema de gestão de recompensas, 

atribuindo assim, compensações aos colaboradores com melhores resultados.   

Durante todo o processo de desenvolvimento é importante ainda considerar 

alguns fatores tais como a relação que o desempenho terá toda a estrutura 

organizacional. Referenciando Caetano (2008) o processo de gestão de desempenho e 

todos os seus resultados devem melhorar o desempenho organizacional e aumentar as 

vantagens competitivas da organização. O método de avaliação a adotar é algo que 

também deve ser pensado antes da implementação de qualquer sistema. Existem vários 

aspetos que podem ser utilizados e/ou sujeitos a avaliação: personalidade, 

comportamentos, resultados, padrões de desempenho e competências (Caetano, 2008). 

Para cada aspeto supramencionado existem abordagens que se aproximam ou 

distanciam do desempenho do individuo. Para decidir sobre qual a abordagem ou 

combinação de abordagens a adotar, Caetano (2008, p. 94) sugere que antes da 

conceção e/ou implementação de qualquer sistema, deve-se ter em consideração os 

respetivos pontos fortes e fracos, assim como os objetivos específicos do sistema, a 

cultura e os fatores situacionais que influenciam a dinâmica da organização.  

Sendo as competências o alvo de avaliação para FMeA percebeu-se que é 

necessária a adoção de uma abordagem que incluísse tanto proximidade como 

acompanhamento do desempenho do colaborador através de escalas qualitativas. O 

sistema seguinte ilustra essas escolhas. 
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3. O GLOBE – Global Behavioural Evaluation 

Face à necessidade constante de avaliação e desenvolvimento do capital humano 

nas empresas que nos rodeiam, procurou-se desenvolver um sistema de gestão de 

desempenho para suprimir tais necessidades. Como estudado e desenvolvido nos 

capítulos anteriores, um sistema de gestão de desempenho pode ter um elevado grau de 

complexidade o que leva à necessidade de cumprir determinadas condições essenciais 

para que o sistema seja eficaz e que cumpra os objetivos previamente definidos. Caruth 

e Humphreys (2008) defendem que existem várias condições para a eficácia de tais 

sistemas, no entanto, é comummente defendido por vários autores que qualquer sistema 

deve ser formalizado e associado ao processo estratégico da empresa (Longenecker e 

Fink, 2014). Um sistema devidamente projetado e formalizado deve ter suporte 

contínuo, impacto real na tomada de decisão no âmbito dos recursos humanos e, por 

fim, ações corretivas contínuas para manter a sua eficácia. 

Deste modo, desenvolveu-se o GLOBE – Global Behavioural Evaluation. Trata-

se de um modelo teórico constituído por cinco dimensões, onde constam várias 

competências, desde transversais a específicas. Passámos a expor o modelo teórico 

(framework) desenvolvido através da figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Pirâmide de dimensões 

Fonte: Elaboração própria 

Transversais 

Específicas 
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A framework exposta consiste na sustentação teórica para o sistema de gestão de 

desempenho no qual existem duas modalidades de avaliação da estrutura orgânica: Top-

down onde a chefia avalia os colaboradores; e Bottom-up que consiste na avaliação da 

chefia direta ou indireta pelos colaboradores. Através da aplicação do modelo é possível 

identificar lacunas de competências necessárias para concretizar a estratégia 

organizacional e as competências internas existentes na organização. Permite, ainda, 

desenvolver competências de cada colaborador, alinhá-los com os objetivos 

estratégicos, garantir um plano de formação adequado às necessidades de cada pessoa.  

Para iniciar a conceção desta ferramenta, primeiramente, discutiu-se sobre que 

dimensões e competências que iria conter. Através das reuniões com o Managing 

Partner e a Human Resource Associate concluiu-se que tanto as dimensões como as 

competências e respetivos indicadores deveriam apresentar-se num modelo standard, 

isto é, que pudessem ser aplicados a qualquer sector, empresa, função ou lugar na 

hierarquia. As dimensões selecionadas surgiram da junção de várias competências 

agrupadas em grupos – dimensões de avaliação. 

Após algumas análises, chegou-se à conclusão que um sistema baseado num 

portefólio de competências seria o melhor indicador para o desenvolvimento do mesmo. 

Como abordado por Ceitil (2007) no capítulo anterior, um portefólio de competências-

chave (core competencies) compreende um conjunto de competências requeridas pela 

organização, sejam transversais e específicas, conducente ao desenvolvimento dos seus 

membros de acordo com os seus objetivos da sua atividade. As competências 

transversais, de acordo com os autores Câmara et al. (2007), são passíveis de serem 

transferidas e são adquiridas no âmbito de uma atividade ou disciplina. No entanto, as 

competências específicas, de acordo com os mesmos autores, estão diretamente 

relacionadas com atividade profissional, isto é, a função.  

Iniciou-se a conceção do sistema através das competências-chaves existentes nos 

sectores clientes da entidade promotora do estágio. Começou por se estudar quais as 

funções de determinados profissionais (e.g diretor geral; administrativos; gestores de 

clientes; analista químico; chefe de armazém) nos sectores e empresas clientes. Através 

da análise de funções específicas de duas empresas clientes, elaborou-se uma matriz de 

competências onde constavam os respetivos indicadores de existência ou não de tal 
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competência (Anexo 2). No que concerne à segunda fase do desenvolvimento do 

sistema de gestão de desempenho, pode-se afirmar que esta está diretamente ligada com 

a descrição das competências através dos indicadores explanados anteriormente. Estes 

permitem a mensuração das ditas competências transversais e específicas de cada 

função e de cada colaborador associado a ela.  

Para cada competência escolheram-se cinco níveis de proficiência. Estes 

traduzem a evolução de comportamentos e atitudes associados a cada competência no 

contexto profissional. O posicionamento obtido face aos indicadores permite avaliar o 

grau de desenvolvimento de cada competência conforme uma escala nominal de um a 

cinco, sendo um o mínimo e cinco o máximo.  

Após a fase de descrição das competências é desejável que se inicie a fase de 

avaliação das competências. Esta fase caracteriza-se por ser aquela onde se identifica o 

gap entre as competências que o colaborador detém com as que são requeridas para a 

sua atividade profissional assim como é possível identificar o gap existente entre o 

desempenho real e o expectável. A avaliação ou identificação dos gaps podem ser feitas 

através de entrevistas individuais de caráter informal ou questionários estruturados. 

Optando pela segunda opção, desenvolveu-se um formulário de avaliação de 

competências (Anexo 3) que é aplicado na fase de 3 do processo de avaliação. Tal como 

mencionado anteriormente, trata-se de um formulário standard sendo as competências 

transversais iguais para toda a estrutura orgânica da empresa, alterando, apenas as 

competências específicas que diferem entres funções e colaboradores. 

Para concretização e preenchimento dos formulários de AD, a equipa de RH da 

FMeA agendou reuniões com duas empresas clientes, com o objetivo de dar a conhecer 

o projeto, isto é, em que consiste, quais os seus inputs e outputs para os seus utilizadores 

e quais as principais vantagens. A reunião também serviu como teste piloto da 

metodologia GLOBE – Global Behavioural Evaluation.  

Por fim, estando a avaliação feita, segue-se a fase de definição dos planos de 

ação de desenvolvimento de competências. Esta fase consiste em analisar os resultados 

obtidos por cada colaborador. Caso o colaborador tenha um desempenho esperado de 

acordo com o necessário, não se definem planos de ação para o desenvolvimento de 

competências. Na possibilidade, a empresa define um plano para obtenção de mais 

conhecimento, tornando o colaborador especialista na sua área de atuação. 
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Nos casos em que se verifiquem efetivamente um desempenho inferior ao 

expectável, isto é, um gap ou lacuna definem-se planos de ações e acompanhamento 

procurando eliminá-lo ou minimizá-lo. Por cada competência selecionada devem ser 

indicadas as respetivas ações de desenvolvimento necessárias para alcançar o nível de 

proficiência requerido. Através destas ações, pretende-se que produzam um hábito, que 

mais tarde, se transforme numa atuação consistente e inconsciente para o colaborador. 

O propósito consiste em aproximar, o máximo possível, as competências existentes com 

as expectáveis para atingir uma melhor performance organizacional procurando sempre 

o desenvolvimento do colaborador. 

A última fase do processo de avaliação consiste na verificação da eficácia do 

plano de desenvolvimento de competências, ou seja, o alinhamento rigoroso das 

competências-chave com os desígnios estratégicos da organização (Ceitil, 2007). 

 

3.1 Etapas do processo de gestão de desempenho 

Todo o processo de avaliação de desempenho baseia-se num ciclo contínuo com 

interação constante entre a chefia e o colaborador, composto por três etapas principais 

verificas na imagem seguinte: 

 

Figura 4 - Ciclo contínuo de avaliação 

Fonte: Elaboração própria 
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A primeira fase, planeamento, consiste na identificação de competências e 

atividades para o desenvolvimento pessoal e profissional. Consiste, ainda, na definição 

de objetivos funcionais. Na segunda fase, procede-se à avaliação do desenvolvimento 

do desempenho face ao planeado. Por fim, avalia-se o grau de concretização das 

dimensões identificadas. Trata-se também da fase onde se efetuam as conclusões assim 

como se dá o devido seguimento ao desenvolvimento pessoal. Caso os resultados não se 

encontrem conforme com o requerido, inicia-se novamente o ciclo, até à obtenção do 

resultado esperado. 

Paralelamente, é fundamental a existência de um feedback e acompanhamento 

contínuo de forma a sustentar o desempenho e maximizar o desenvolvimento do 

colaborador ao longo do tempo. 

3.2 Procedimento 

Embora o sistema tenha presente alguns fatores mais standards, procurou-se 

desenvolver um serviço passível de customização oferecendo-se aos clientes três 

modalidades de serviços:  

a) Modalidade A, a empresa cliente compra apenas a ferramenta de avaliação de 

desempenho standard, ficando responsável pela aplicação da mesma. Nesta 

modalidade, o cliente tem incluído no serviço, a reunião de diagnóstico com a empresa 

de consultoria. Caso a empresa pretenda algum tipo de customização, é cobrado à parte 

assim como a aplicação por parte da empresa que presta o serviço. 

b) Modalidade B consiste na compra da ferramenta de avaliação de desempenho 

e a empresa cliente fica encarregue da sua aplicação. Nesta modalidade está incluída 

qualquer tipo de customização assim como a análise dos resultados obtidos e elaboração 

do respetivo relatório (Anexo 4). 

c) Modalidade C consiste na compra de todo o serviço, isto é, todas as atividades 

presentes no sistema de gestão de desempenho: reunião de diagnóstico, customização, 

aplicação, análise dos resultados e elaboração do relatório final, onde indica que 

medidas a tomar em consequência dos resultados obtidos, e por fim, as reuniões de 

feedback e acompanhamento ao longo do ano. Com a aplicação desta modalidade, é 

aconselhado uma monitorização plurianual (pelo menos, duas vezes por ano).  
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No seu conjunto, o procedimento desenrola-se em onze fases (Anexo 5), 

dependendo a sua aplicação da modalidade do serviço a aplicar. Como mencionado 

anteriormente, trata-se de um serviço com base num ciclo contínuo entre o planeamento 

estratégico e os resultados finais, podendo verificar-se no próximo cronograma: 

 

Figura 5: Procedimento GLOBE 

Fonte: Elaboração própria 

 

A primeira fase do procedimento consiste num primeiro contacto com a empresa 

em questão. Este pode ocorrer por iniciativa de ambas as partes. No entanto, caso este 

contacto seja feito telefonicamente, o Consultor deve formalizar o acordado por via 

eletrónica. Nesse contacto o Consultor deve: 

a) Dar a conhecer a metodologia de avaliação de desempenho – GLOBE. “O 

GLOBE – Global Behavioral Evaluation” é uma ferramenta direcionada a 

responsáveis de recursos humanos que sintam a dificuldade em perceber as 

potencialidades dos colaboradores. Trata-se de uma metodologia de 

avaliação de desempenho por competências, que fornece informação para a 

tomada de decisão a vários níveis. Ao contrário das metodologias 

tradicionais, este permite a identificação de lacunas em toda a estrutura 

organizacional.” (Elaboração própria) 

b) Agendar a reunião de diagnóstico de competências. Caso não seja 

concretizável o agendamento da reunião, o Consultor deve sugerir o envio 

dos manuais de funções a serem avaliadas; 

c) Questionar quem são os intervenientes no processo de avaliação, isto é, os 

avaliados e avaliadores; 

d) O Consultor deve enviar o documento com as competências transversais ao 

Cliente para aprovação por parte do mesmo; 
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e) Por fim, no correio eletrónico deve ainda constar a proposta comercial do 

serviço. 

É de grande importância mencionar que todas as pessoas sujeitas ao processo de 

avaliação devem ser avaliadas por superiores hierárquicos, de preferência, a chefia mais 

direta. O Consultor deve ainda explicar que os superiores podem ou não serem 

avaliados, no entanto, têm sempre um papel de avaliador e/ou supervisor. Em casos que 

os superiores hierárquicos também são sujeitos a avaliação, estes são sempre avaliados 

pelos “subordinados mais diretos”, numa abordagem “bottom-up”. 

A segunda fase caracteriza-se pela realização da reunião entre as empresas. Na 

primeira reunião, o Consultor dá a conhecer a metodologia de avaliação de desempenho 

através de um ficheiro powerpoint comercial elaborado para a ocasião. 

No decorrer da reunião o Consultor decide conjuntamente com o cliente quais as 

competências especificas a avaliar assim como a descrição das mesmas, isto é, os 

respetivos indicadores de avaliação. Nesta reunião são, ainda, discutidos os prazos de 

intervenção, quais os intervenientes e qual o serviço a prestar, isto é, qual a modalidade 

do serviço a prestar. 

Aquando o fim da reunião procede-se à personalização do questionário para 

avaliação das competências em causa. De acordo com a informação obtida na reunião 

ou retirada dos manuais de funções, o Consultor encarrega-se de personalizar o 

questionário de acordo com as necessidades do cliente. Após a personalização, o 

Consultor deve enviá-lo ao cliente para aprovação. Só depois da receção do mesmo é 

que o consultor pode avançar com o processo de avaliação, isto é, entregar à chefia mais 

direta uma versão em papel ou via eletrónica (disponibilizando o respetivo link de 

acesso à plataforma de formulários). Tal como abordado anteriormente, dependendo da 

modalidade solicitada pelo cliente, o processo de avaliação pode ser feito pela empresa 

cliente ou pela empresa de consultoria. 

A fase posterior à avaliação de desempenho caracteriza-se pela análise dos 

resultados obtidos pelos avaliados. Estes podem ser rececionados tanto por via digital 

como entregues em mão. A fase seguinte caracteriza-se na inserção dos dados presentes 

no ficheiro Excel descarregado para o documento “Tabela de Resultados”. Será neste 

ficheiro que os ficheiros serão trabalhados. É da responsabilidade do Consultor analisá-
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las e redigir o devido relatório com a informação obtida na etapa anterior, case esse 

serviço tenha sido adquirido pelo cliente. 

Dado o fim do processo de avaliação de desempenho e da elaboração dos 

relatórios de cada colaborador, o Consultor deve enviar uma comunicação notificando o 

cliente que o processo está terminado e que os outputs obtidos podem ser entregues em 

mão, numa reunião onde podem ser discutidos os resultados alcançados, ou enviados 

por meio digital. Mesmo nas situações que o cliente pretenda o envio por correio 

eletrónico, o Consultor deve sempre optar por sugerir o agendamento da reunião, não só 

para a discussão dos resultados, isto é, a justificação da pontuação atribuída como 

também dar o devido feedback e definir planos de ação. No decorrer da reunião devem 

ser esclarecidas dúvidas quanto aos resultados obtidos e definir planos de ação caso se 

apliquem. Com a definição de planos de ação são definidas as áreas a desenvolver e 

respetivas necessidades de formação. Se, circunstancialmente, o cliente pretender que a 

empresa de consultoria faça o devido acompanhamento das competências 

desenvolvidas, o Consultor deve agendar com o mesmo as sessões de acompanhamento. 

Relativamente ao documento que procede o processo de gestão de desempenho, 

e que corresponde a um questionário de apreciação, pretende-se conhecer o grau de 

satisfação dos utilizadores com o GLOBE – Global Behavioural Evaluation - e analisar 

possíveis enviesamentos, assim como algumas sugestões para sua melhoria. 
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Capitulo V – Discussão, Contribuições e Conclusão 

1. Discussão  

Com a elaboração do presente capítulo pretende-se discutir as principais 

diferenças e semelhanças face ao que a literatura recomenda comparando com o que foi 

desenvolvido durante o período do estágio curricular. 

A tabela seguinte sumariza as etapas desenvolvidas e não desenvolvidas (de 

acordo com Caetano, 2006) Nesta encontram-se as etapas do processo de 

desenvolvimento do GLOBE sugeridas por Caetano (2008). Na mesma ainda constam 

as respetivas explicações face à concretização ou não concretização das tarefas durante 

todo o processo.  

 

Etapas de 

Desenvolvimento de um 

SAD (Cf. Caetano, 2008) 
Processo de desenvolvimento do GLOBE 

1. 1. Integração estratégica 

da avaliação 

 
  

 Obteve-se informação sobre o modo como 

o GLOBE se articularia com a estratégia da 

empresa e a gestão RH. 

 Identificaram-se as competências 

críticas/chave. 

2. 2. Objetivos da avaliação   

 Estabeleceram-se objetivos no processo de 

desenvolvimento do sistema de gestão do 

desempenho tais como: perceber as 

potencialidades dos RH das empresas clientes e 

identificar lacunas nas competências dos mesmos. 

3. Relação com os outros 

sistemas de gestão de 

recursos humanos e com 

o processo de gestão de 

desempenho 

 

  

 Identificaram-se que tipos de outputs que 

serviriam de inputs a outros sistemas. 

 

 

4. Relação com o 

desempenho da 

organização 
  

 O sistema facilita a gestão de pessoas 

através dos dados e informações obtidas pelo 

processo. Estas permitem e facilitam o processo a 

tomada de decisão no sentido de alavancar o 

desempenho organizacional assim como aumentar 

as vantagens competitivas.  

3. 5. O que avaliar   
 Identificaram-se as competências-chaves 

sujeitas a avaliação. 

 Identificaram-se os critérios de avaliação.  

4. 6. O que medir  
 Desenvolveram-se as escalas de avaliação 

e qual a sua mensuração. 
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Etapas de 

Desenvolvimento de um 

SAD (Cf. Caetano, 2008) 
Processo de desenvolvimento do GLOBE 

7. Quais os intervenientes 

na conceção do sistema 

de avaliação 

X 

 Não foi um tema discutido, dada a 

necessidade da empresa promotora do estágio 

curricular em desenvolver rapidamente um 

sistema de avaliação de desempenho. 

8. Alvos de avaliação   

 Após estudadas algumas abordagens, 

identificaram-se os vários tipos de avaliados e 

avaliadores de toda a estrutura organizacional 

sujeitos ao processo de avaliação. 

 

9. Fontes de avaliação 

 

  

 Identificação dos principais avaliadores no 

processo de avaliação. 

 Na impossibilidade, identificação de outras 

fontes de avaliação tais como os manuais de 

funções. 

10. Formulário  

 Estudo de vários tipos de formulários e 

abordagens de aplicação. 

 Design mental do formulário standard para 

avaliação das competências. 

 Definição do procedimento de aplicação. 

 Definição do tempo de duração 

 Identificação e validação formal dos 

avaliadores. 

 Identificação dos resultados.  

11. Suporte do 

formulário 

 

 

 

  

 Elaboração do formulário standard em 

suporte digital – Google Forms. 

 Desenvolvimento da ferramenta de 

avaliação de desempenho – Matriz de 

competências. 

 Desenvolvimento questionário de 

apreciação do GLOBE. 

12. Validação do sistema    Aplicação da ferramenta numa empresa 

teste. 

13. Teste piloto 

 

  

 Avaliação de desempenho teste dos 

colaboradores de uma empresa cliente. 

14. Formação de 

avaliadores e avaliados  

 

  

 Planeamento de uma sessão de 

esclarecimentos/formação dos avaliadores e 

avaliados da empresa cliente. 

 Desenvolvimento de conteúdos para a 

sessão de esclarecimento/formação do GLOBE. 

 Permissão de acessos à ferramenta – links.  

15. Harmonização das 

avaliações 
X 

 Sendo um modelo standard, pensado e 

desenvolvido para satisfazer necessidades a vários 
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Etapas de 

Desenvolvimento de um 

SAD (Cf. Caetano, 2008) 
Processo de desenvolvimento do GLOBE 

tipos de níveis, os critérios de avaliação são 

idênticos para todos os utilizadores do sistema de 

GRH. 

16. Manual de avaliação X 

 O sistema foi desenvolvido com a 

supervisão e orientação da Human Resources 

Associate. Desta forma não foi desenvolvido um 

manual mas sim o procedimento inerente a todo o 

processo de avaliação.  

 Desenvolvimento do relatório de resultados 

standard onde clarifica as principais 

características do processo de avaliação e fornece 

orientações específicas sobre os procedimentos 

formais e a atuação desejável por parte dos 

avaliadores e dos avaliados 

17. Entrevista de 

avaliação e de 

planeamento 

X 
 Planeado, no entanto, o período de estágio 

terminou, não permitindo continuar com o 

processo de avaliação. 

18. Avaliação da 

avaliação 
X 

 

Tabela 6 – Etapas para o desenvolvimento de um SAD 

Fonte: Elaboração própria com base em Caetano (2008) 

 

Face ao exposto pode-se afirmar existem semelhanças como diferenças entre o 

modo como o sistema de gestão de recursos humanos GLOBE foi desenvolvido durante 

o estágio e as etapas recomendadas por Caetano (2008). No que concerne às diferenças, 

observa-se que estas estão dependentes do tipo de sistema desenvolvido – neste caso, 

um modelo standard. Sendo um modelo passível de aplicação em todos e qualquer 

setor, torna-se limitativo em termos de abordagem. Embora seja um sistema 

personalizável de acordo com algumas necessidades dos clientes, acaba sempre por ser 

restritivo em termos de diversidade e especificidade de critérios de avaliação.  

O fim de período do estágio curricular não permitiu também uma aplicação mais 

aprofundada do sistema piloto, não sendo possível organizar e preparar a entrevista de 

avaliação e de planeamento nem determinar as necessidades de melhoria e 

aperfeiçoamento. 
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2. Limitações 

Embora seja um tema muito estudado e abordado, o presente estudo teve 

algumas limitações no sentido em que envolve alguma complexidade no processo de 

desenvolvimento. O facto de não ser viável desenvolver um sistema para uma empresa 

específica torna o processo ainda limitado dada a complexidade existente em cada 

organização, resultando em frequentes necessidades de reformulação e adaptação das 

ferramentas e matérias elaboradas, devido à sua inadequação às necessidades correntes 

das empresas. Não tendo noção das demais realidades existentes nos vários contextos 

organizacionais, tornou-se bastante limitador desenvolver uma ferramenta que fosse 

possível aplicar a qualquer um. 

Em termos de limitações no presente estudo, pode-se ainda mencionar o “peso” 

que a gestão do desempenho tem para as organizações assim como os seus 

colaboradores. Sendo muitas vezes vista como algo punível cria algum desconforto ou 

falta de confiança por parte do avaliado limitando desta forma a abertura das empresas à 

gestão de desempenho, pois não compreendem o processo da AD e não a perspetivam 

como uma ferramenta desejada que permite melhorar o desempenho em benefício de 

toda a organização. Estes aspetos foram verificados ao longo do projeto, no sentido em 

que em que se promoveu uma aplicação teste gratuita a várias empresas clientes e 

existia uma constante resposta demorada, impossibilitando, muitas vezes a continuidade 

do processo.   

Outra limitação metodológica, importa referir a limitação temporal, uma vez que 

o período de estágio definido não permitiu o desenvolvimento de uma abordagem 

aprofundada e de melhoria contínua tanto da ferramenta como do processo de gestão de 

avaliação do desempenho, não sendo possível aferir a eficácia de aplicação do mesmo. 

Por fim, o tema abordado ao longo do estudo é um tópico que existe demasiada 

informação no qual houve necessidade de filtra-la devido à elevada quantidade de 

conteúdo. Para além disso, existe alguma dificuldade na promoção de uma revisão de 

literatura acerca do tema em questão no âmbito dos requisitos normativos, devido ao 

elevado número de tema e à diversidade de conceitos.  

No entanto, estas limitações podem ser perspetivadas como oportunidades, no 

sentido em que existe um potencial de aplicação nas mais variadas organizações e 
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setores de atividade, podendo apontar novas intuições e desenvolvimentos 

teórico/práticos. 

3. Contribuições teóricas 

Este trabalho contribui para a literatura sobre gestão de serviços no sentido em 

que aborda um tema que contribui para alavancagem de um serviço através da gestão de 

pessoas e do desenvolvimento do seu potencial. 

Contribui também para a literatura sobre avaliação de desempenho ao ilustrar 

como se desenvolve um sistema de gestão de desempenho, numa empresa de 

consultoria de serviços de gestão e quais os principais desafios que possam surgir ao 

longo de todo o processo de desenvolvimento e aplicação. 

Além disso, este documento reúne de uma forma breve - e com um caráter 

global - a origem e evolução histórica da avaliação de desempenho aplicada na 

atualidade, proporcionando assim um entendimento mais claro e objetivo dos seus 

propósitos e benefícios.  

 

4. Contribuições práticas 

Este estudo tem também diversas contribuições práticas para os gestores, para os 

profissionais de recursos humanos e para os colaboradores das empresas de serviços. 

Para os gestores das empresas e para os profissionais de recursos humanos o 

presente trabalho procura contribuir apresentando de uma forma detalhada cada uma das 

etapas de implementação e diferentes ferramentas e procedimentos que poderão servir 

como inspiração/exemplo a seguir por outras entidades que pretendam implementar um 

sistema de gestão de desempenho.  

O presente trabalho também pode servir como uma contribuição prática para os 

gestores, no sentindo em que se pode observar quais os principais desafios que se 

podem encontrar ao longo do processo de desenvolvimento de uma metodologia de 

gestão de desempenho. Face a todas etapas não concretizadas, os gestores e 

profissionais de recursos humanos podem encarar o presente trabalho como matéria 

exploratória para estudo das etapas que podem ser mais vezes comprometidas ao longo 

de um processo de desenvolvimento de um SAD. 
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Os gestores e a organização terão conhecimentos relevantes sobre aspetos que 

atingem diretamente a sua vitalidade e terá condições de fazer os ajustes necessários no 

seu planeamento estratégico.  

Para os colaboradores das empresas de serviços o presente trabalho permite que 

tenham um conhecimento mais seguro quanto à visão que os seus avaliadores têm 

acerca das suas atitudes, desenvolvimentos profissionais e atuação na equipa. Também 

pode servir como manual de atuação perante um processo de avaliação no sentido de 

agirem com determinação, disciplina e, sobretudo, uma comunicação positiva onde se 

encontrem realçadas as vantagens para todos os envolvidos.  

O presente trabalho ainda pode surgir como contributo para os gestores e 

colaboradores, que, além de terem um papel enquanto avaliados são avaliadores, isto é, 

uma boa experiência de avaliação de desempenho poderá condicionar positivamente um 

serviço prestado. Enquanto avaliadores e principais intervenientes no processo de 

desenvolvimento de SGD, estes devem procurar vender uma boa experiência ao 

avaliado. 

5. Conclusão 

Este relatório tem por objetivo principal o desenvolvimento de um sistema de 

gestão de desempenho como meio de prestação de um serviço de consultoria de 

recursos humanos. 

Retrata não só as atividades desenvolvidas durante um estágio curricular no 

âmbito do Mestrado em Gestão de Serviços como reúne informação teórica e prática 

conducente à implementação de um sistema de gestão de desempenho através de uma 

metodologia de gestão por competências. Para o efeito foi utilizada uma metodologia de 

gestão de avaliação por competências. O processo descrito evidencia a importância que 

este tema pode ter no âmbito da gestão organizacional e gestão de recursos humanos. 

De acordo com a literatura, trata-se de um processo organizacional que proporciona 

uma maior atenção por parte dos gestores, propiciando um melhor clima de trabalho, 

bem como tomadas de decisão mais coerentes.  

No entanto, o processo de implementação revelou que nem todas as empresas 

têm abertura para a gestão de desempenho tornando a gestão de pessoas limitada. 

Através da não verificação da valorização pelas empresas adotantes do teste piloto, 
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chega-se à conclusão que é necessário que as empresas pensem mais além e que 

perspetivem um sistema de gestão de desempenho como algo vantajoso para empresa e 

respetivos colaboradores. O sucesso da empresa e do processo de implementação do 

sistema de gestão de desempenho é crucial que vá ao encontro das principais 

preocupações e expectativas dos colaboradores.   

Sendo um fator não verificável anteriormente, torna-se crucial que as empresas 

promovam e contribuíam para uma gestão positiva no que diz respeito ao desempenho 

para que seja possível a aceitação de todas as partes. É importante que os avaliados não 

sintam que a avaliação pode trazer consequências negativas em relação à empresa. 

São contribuições principais deste trabalho a evidência de que os processos de 

desempenho são essenciais para a avaliação e gestão dos colaboradores. Estes têm 

permitido a alavancagem de algumas empresas promovendo a vantagem competitiva 

face ao mercado e principais concorrentes. 

Este trabalho revelou-se numa experiência muito gratificante, tanto a nível 

profissional como pessoal. Permitiu constatar com a realidade do mundo organizacional 

na perspetiva da administração e dos colaboradores.  
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 Anexo 1 – Cronograma de estágio 
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Requisitos da Documentação   

1. Pesquisa de conceitos chave 

   1. 1 Avaliação de Desempenho x x                               

     1.1.1 Passos para a criação de um Sistema de 
Gestão de Desempenho 

  x                               

   1.2 Gestão Positiva x                                 

     1.2.1 Discussão sobre o tema (aplicabilidade) x                                 

     1.2.2 Sessão/formação sobre o tema à equipa 
FM&A 

x                                 

   1.3 Gestão de competências   x                               

2. Metodologias 

   2.1 Metodologias de Avaliação de desempenho   x                               

   2.2 Vantagens e Desvantagens   x                               

     2.2.1 Sessão/formação sobre o tema à equipa 
FM&A 

    x                             

   2.3 Aplicabilidade em casos práticos - FM&A?     x                             

3. Processo de recrutamento FM&A 

   3.1 Apoio no processo de recrutamento - Interno x                                 

     3.1.1 Procura e seleção de Institutos superiores 
para recrutar estagiários de Processos de 
Investimento 

x x                               

        3.1.1.1 Contacto com Instituitos superiores  x                       x   x     

     3.1.2 Envio de email de feedback a candidatos 
presentes no processo de recrutamento interno FM&A 

x                                 

   3.2 Apoio no processo de recrutamento - Externo 
(Clientes) 

        x x             x   x     

      3.2.1 Colocação de anúncios em plataforma de 
recrutamento & seleção 

                                x 

     3.2.2 Triagem curricular de candidatos a 
processos de recrutamento externos 

          x       x               

     3.2.3 Contactar candidatos após triagem 
curricular 

        x x x x   x               

4. Setores e o seu capital humano 

   4.1 Análise das caracteristicas do capital humano 
nos setores da indústria e serviços 

    x   x                         

   4.2 Análise das caracteristicas da gestão de 
pessoas nos setores da indústria e serviços 

      x x                         

   4.4 Análise e estudo de empresas de serviços 
profissionais 

            x x                   

   4.3 Elaboração de apresentação sobre o tema           x                       

5. Revisão do Sistema da Qualidade 

   5.1 Revisão do Procedimento de Recursos Humanos       x                           

   5.2 Revisão e alteração do Controlo de Registo de 
Documentos e Dados 

      x                           

     5.2.1 Atualização dos modelos       x                           

     5.2.2 Definição de metodologias para registo de 
alterações aos documentos 

      x                           
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6.Comunicação FM&A 

   6.1 Revisão de conteúdos (LinkedIn, newsletter, 
artigos) 

          x                       

   6.2 Criação de conteúdos (LinkedIn, newsletter, 
artigos) 

          x                       

7. Modelo de Avaliação de Desempenho FM&A 

   7.1 Definição do modelo               x                   

   7.2 Pesquisa de competências                 x                 

   7.3 Conceção do modelo                   x               

      7.3.1 Inserção de competências nas variadas 
dimensões do modelo 

                  x x             

      7.3.2 Desenvolvimento do sistema para 
diagnóstico 

                    x x           

      7.3.3 Desenvolvimento do relatório de 
diagnóstico 

                      x           

      7.3.4 Desenvolvimento do formulário de 
avaliação de desempenho 

                      x           

      7.3.5 Elaboração da proposta comercial                       x x         

       7.3.6 Elaboração de conteúdos promocionais                       x   x       

   7.4 Promoção do sistema                         x         

       7.4.1 Definição do Positioning Statement 
Template 

                        x         

   7.5 Questionário de satisfação do GLOBE                           x       

       7.5.1 Elaboração do questionário de satisfação 
do GLOBE 

                          x       

8. Sistema de Gestão da Qualidade FM&A 

   8.1 Elaboração de uma Checklist do procedimento 
de Elaboração de Candidaturas 

                        x         

   8.2 Elaboração de uma Checklist do procedimento 

de Acompanhamento de Candidaturas 
                        x         

9. Aplicação do GLOBE (clientes) 

   9.1 Personalização do GLOBE de acordo com o 
manual de função da empresa em questão 

                          x       

   9.2 Praparação dos questionários                           x       

   9.3 Agendamento da reunião                           x       

   9.4 Preparação de conteúdos promocionais (ppt., 
email, brochuras) 

                          x       

   9.5 Aplicação do modelo junto do cliente                           x       

   9.6 Elaboração do relatório de resultados do GLOBE                           x       

       9.6.1 Análise de respostas                           x x     

       9.6.2 Aplicação na tabela de resultados                           x x     

       9.6.3 Elaboração do relatório de acordo com os 
resultados obtidos 

                            x x   

10. Artigo técnico sobre GLOBE - Global Behavioral Evaluation 

   10.1 Elaboração de um artigo técnico sobre a 
metodologia de avaliação GLOBE 

                              x x 

   10.2 Procura de fontes de informação                               x   

11. Elaboração do Procedimento GLOBE 

   11.1 Elaboração do procedimento de avaliação de 
desempenho 

                                x 

   11.2 Elaboração do cronograma do procedimento 
de avaliação de desempenho 

                                x 
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 Anexo 2 – Matriz de Competências 

Matriz de 

competências 

 

       Indicadores 

C
o

m
p

e
tê

n
c
ia

s
 T

r
a
n

s
v
e
r
s
a
is

 

Pessoais   

Otimismo e atitude 
positiva 

Gere de forma positiva as suas falhas procurando ultrapassá-las 

Encara as adversidades quotidianas com calma  

Responde sempre de forma positiva ao que lhe é exigido 

Adaptação à 
mudança 

Aceita as mudanças que lhe são propostas 

Adapta-se e colabora ativamente na implementação de processos de mudança 

Contribuí de forma decisiva nos processos de mudança associados à sua área 
de intervenção 

Reage de forma positiva às mudanças 

adere com facilidade aos novos procedimentos e normas instituídas 

É recetivo à mudança  

Confiança 

É confiante quanto ao seu desempenho  

É confiante e seguro no desenvolvimento da sua atividade profissional 

Sente-se seguro(a) e confortável para desenvolver o trabalho diário 

Assertividade 

Encontra argumentos e estrutura-os de forma lógica 

Consegue transmitir a sua mensagem de forma clara e coerente 

É assertivo na exposição das ideias captando naturalmente a atenção dos 
outros 

Pensamento e 
espirito crítico  

Mostra curiosidade pelos problemas, questionando a realidade dos mesmos 

Procura saber mais sobre os processos internos à empresa 

Interpreta e apresenta informação com sentido crítico 

Autonomia 
Procura ajuda apenas em último recurso 

Concretiza de forma autónoma e diligente as tarefas que lhe são propostas 

Facilidade de 
integração 

Demonstra sensibilidade às diferenças locais e culturais 

Integra-se bem em equipas de constituição variada 

Determinação 

Desafia-se constantemente na obtenção de determinados objetivos 

Procura meios para atingir os seus fins 

Demonstra determinação em atingir o sucesso na sua função 

Apresentação e/ou 
Presença 

Tem uma atitude carismática 

Sabe estar em diversos contextos 

Apresentação cuidada 

Ética 

Assume de forma honesta e coerente as consequências do seu desempenho 

Respeita critérios de honestidade e integridade 

Mantem em sigilo informações que não dizem respeito a outras pessoas 

Organização  

Verifica previamente as condições necessárias à realização das tarefas 

Mantém organizado o ambiente de trabalho  

É organizado(a) com os documentos utilizados para execução de determinada 
tarefa 

É organizado(a) nas atividades/áreas que atua  
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Iniciativa 

Mostra uma postura ativa e dinâmica na resposta às solicitações 
organizacionais 

Toma a iniciativa na resolução dos problemas que lhe surgem no exercício de 
tarefas 

Tem iniciativa de procurar sempre melhorias diárias 

Flexibilidade 

Disponibiliza-se para desenvolver tarefas que não se encontram no seu perfil 
funcional 

É ágil e multifuncional 

Responsabilidade 

É pontual e assíduo 

É cumpridor das regras regulamentares ao funcionamento do serviço 

Responsabiliza-se pelos materiais e equipamentos que tem a seu cargo 

É pontual e zela pelos compromissos nos horários estabelecidos 

Assume a responsabilide e responde pelos seus erros 

Cumpre as suas atividades dentro do prazo estabelecido 

Foco nas responsabilidades internas para o alcance de metas e objetivos da 
área  

Disponibilidade 

Revela disponibilidade de apoio mútuo na execução das tarefas 

Responde com prontidão e disponibilidade 

Revela uma atitude de disponibilidade para com os diversos utilizadores do 
serviço procurando responder às suas solicitações 

Manifesta disponibilidade sempre que solicitada, de forma a facilitar o alcance 
dos objetivos comuns 

Aceita participar em projetos e atividades que implicam exposição e 
visibilidade externa 

Escuta ativa 
Sabe ouvir e falar na hora certa 

Sabe receber feedback, ouvir criticas e sugestões de outras pessoas  

Resiliência 

Aceita críticas ao seu trabalho desenvolvido encarando-as sempre com valor 
construtivo 

Revela controlo e discernimento emocinal na exposição de uma ideia contrária 
à sua 

Motivação 

Demonstra capacidade de se auto-motivar 

Demonstra capacidade de motivar os demais elementos da organização 

Revela motivação na procura da melhor solução 

Demonstra motivação nos trabalhos desenvolvidos 

Compromisso 

Fomenta o compromisso individual como forma de conseguir bons níveis de 
desempenho 

Assume os valores e regras da organização 

Assume um compromisso mútuo relativamente às metas e objetivos comuns 

Compromete-se na execução das atividades que são da sua responsabilidade 

Pro-atividade 

Revela inciativa para agir sem ordem 

Tem segurança e conhecimento para tomar a iniciativa nos momentos certos 

É proativo(a) na apresentação de recomendações 

É proativo(a) para desenvolver as atividades diárias 

É dinâmico(a) na execução da sua atividade 

Aprendizagem 
contínua 

Procura manter-se sempre a atualizado(a) 

Procura o aumento de conhecimento e competências técnicas 

Tem disponibilidade de aprendizagem 

Encara a diversidade de tarefas como uma oportunidade de evolução e 
desenvolvimento profissional 

Reconhece habitualmente os seus pontos fracos e as suas necessidades de 
desenvolvimento  
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Participa em formações de desenvolvimento, sensibilização e seminários de 
forma a aperfeiçoar o seu desempenho  

Está atento(a) às exigências da empresa e da área 

Criatividade 

Promove uma atitute criativa e de inovação  

Resolve com criatividade problemas não previstos 

É criativo(a) na exposição de ideias 

É criativo(a) na apresentação de soluções  

Inter-pessoais   

Capacidade de 
persuasão 

Capta rapidamente o ponto de vista alheio 

É consistente e oportuno na resposta 

É persistente e fléxivel na exposição das suas ideias 

É expressivo na forma de comunicar 

Tem influência sobre as pessoas que é rodeado(a) 

Comunicação 
interpessoal 

Revela capacidade de adaptar o discurso e liguagem a diferentes tipos de 
interlocutores 

Interage positivamente com os outros elementos da organização 

Transmite a sua opinião reconhecendo e respeitando as diferenças individuais 

Transmite a sua opinião sem receios 

Empatia 

Revela uma postura empática para com os outros 

Revela sensibilidade às diferenças locais e culturais  

Reconhece quando um colega/superior/subordinado necessita de auxilio, 
prestando a devida ajuda 

Valoriza e reconhece o trabalho dos demais elementos da organização 

Valoriza e reconhece o bom desempenho dos demais elementos da 
organização 

Espírito e trabalho 
de equipa 

Partilha o conhecimento com os demais colegas de forma espontânea  

Sabe trabalhar em equipa 

Atua em conformidade com o acordado, ainda que possa não concordar 

Contribui para o fortalecimento do espirito de grupo 

Contribui para a instauração e manutenção de um bom ambiente de discussão  

Contribui para a manutenção da coesão interna 

Trabalha bem com os outros, compreendendo as suas necessidades 

Contribui para o desenvolvimento de novas metodologias de trabalho em 
equipa 

Atua com dinamismo no seio da sua equipa de trabalho  

Adota comportamentos e atitudes que favorecem o respeito pelas regras de 
trabalho comuns  

Presta apoio constante e extra nas demais tarefas 

Relacionamento 
interpessoal 

É gentil e cordial com os demais elementos da organização 

Age com vitalidade e disposição  com os colegas de trabalho 

Tem respeito pelos elementos que constituem a organização 

Sabe trabalhar com pessoas em diferentes contextos 

Tem bom relacionamento com os colegas do trabalho 

Diferencia relacionamento pessoal de relacionamento profissional 

Influência 

Afirma-se perante os outros, sem ser autoritário nem agressivo 

Conquista a admiração e o respeito através das suas atitudes 

É ouvido e considerado por todos os elementos da organização  
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Cooperação  
Mostra-se capaz de planificar as atividades com os outros 

Coopera e colabora ativamente com os elementos da sua equipa e com outros 
colegas 

Tolerância à pressão 
e contrariedades 

Consegue gerir de forma equilibrada as exigências profissionais 

Mantém-se produtivo mesmo em ambiente de pressão 

Perante situações dificieis mantém o controlo emocional e discernimento 
profissional 

É ágil no desenvovimento do trabalho e toma decisões sob pressão 

Técnicas   

Capacidade técnica 

Aplica os conhecimentos técnicos e utiliza ferramentas especificas da sua àrea 
de execução  

Segue as diretrizes e procedimentos estipulados para uma adequada execução 
do trabalho 

Aplica, adequadamente, conhecimentos práticos e profissionais necessários às 
exigências do posto de trabalho 

Detém experiência profissional que permite resolver questões profissionais 
complexas 

Atua como facilitador e promotor do conhecimento junto dos pares e 
subordinados 

Possuí conhecimentos técnicos que lhe permitem responder de forma positiva 
a situações novas ou imprevistas 

Possuí conhecimentos técnicos que lhe permitem otimizar e melhorar os seus 
processos de trabalho 

Possuí conhecimentos técnicos que lhe permitem responder com autonomia e 

sucesso às exigências da função 

Produtividade 

Revela a capacidade de discernir de forma clara as prioridades em prazos 
conflituantes 

Não dispersa a sua atenção com situações que não sejam de caráter 
profissional 

Possuí uma capacidade produtiva acima da média 

Orientação para o 
cliente  

Contribui para o desenvolvimento de novo trabalho junto de atuais ou novos 
clientes 

Pratica "Networking" 

Conhece todas as atividades do setor/indústria e negócio da globalidade dos 
clientes 

Investe mais tempo a investigar potenciais clientes e os seus negócios 

Negociação 

Sabe negociar sobre pontos discordantes e primar pelo bem-estar de ambas 
as partes 

Estabelece acordos e consensos utilizando técnicas de negociação 

Dominio de 
ferramentas 

Auxilía os colegas na resolução de problemas associados à utlização de 
determinadas ferramentas 

Revela capacidade de aprendizagem fácil no que diz respeito ao 
manuseamento de novas ferramentas 

Comunicação Oral 

Revela capacidade de argumentação e comunicação 

Revela boa fluência e dicção oral 

Sabe comunicar de forma clara e fundamentada 

Comunicação escrita 

Qualidade de escrita presente na elaboração de relatórios e/ou outros 
documentos institucionais 

Revela Capacidade de transmitir informação escrita de forma eficaz 

Atenção ao detalhe 

Monitoriza de forma regular os resultados do seu trabalho 

É capaz de identificar erros nos conteúdos analisados  

Desenvolve ferramentas como forma de monitorização do detalhe 

Conhecimento de 
linguas 

(estrangeiras) 

Demonstra facilidade e interesse em lidar com outras culturas 

Revela a capacidade de redigir textos e comunicados institucionais numa 
lingua estrangeira 

Revela capacidade e facilidade em comunicar numa língua estrangeira 
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Capacidade de 
antecipação  

Capacidade de antecipação de futuros erros que possam surgir 

Revela a capacidade de propôr ações preventivas 

Capacidade de perceber novas necessidades e propor sugestões de melhoria  

Estratégicas   

Planeamento 

Planeia e organiza as atividades e projetos que lhe são distribuídos de acordo 
com os recursos disponíveis 

Reavalia frequentemente o seu plano de trabalho e ajusta-o às alterações 
imprevistas 

É sistémico e cuidadoso na preparação e planeamento das tarefas e atividades 

Elimina atividades redundantes que possam gerar duplicidade de tarefas 

Organiza e planeia as rotinas para que outras pessoas/áreas não sejam 
prejudicadas 

Qualidade técnica 
no serviço  

Utiliza as tecnologias da infomação e de comunicação com vista à otimização 
do seu trabalho 

Demonstra um nível de qualidade que ultrapassa as exigências e expectativas 
requeridas, sendo muitas vezes elogiadas pelos destinatários 

Cumpre com precisão as normas e procedimentos estabelecidos 

Tem uma abordagem rigorosa e sistematizada no desenvolvimento da 
atividade 

Cumpre as suas atividades dentro da qualidade esperada 

Foco no mercado 

Procura novas oportunidades de atividade 

Esforça-se para que a organização seja conhecida junto dos segmentos de 
mercado em que se encontra inserida 

Realiza e/ou participa em estudos de mercado para estudar as perceções dos 
clientes 

Adequa a abordagem a determinados segmentos do mercado 

Elabora estudos de mercados 

Analisa mercados e segmentos alternativos 

Foco no produto 

Analisa e propõe formas alternativas de utilização do produto 

Demonstra capacidade criativa para criar e adaptar um produto a um novo 
tipo de consumidor 

Demonstra capacidade de inovação em termos de caracteristicas do produtos 

Demonstra preocupação com a produção de acordo com as normas 

Orientação para os 
resultados 

Foca-se nos resultados sem se desviar para assuntos alternativos 

Procura atingir os resultados desejados 

Revela frequentemente elevado rigor e fiabilidade nos resultados e apresenta-

os de forma cuidada 

Apresenta sugestões e contribui para a eficácia dos resultados que a 
organização pretende alcançar 

Revela interesse em conhecer o trabalho final para o qual as suas tarefas 
contribuem  

Orientação para os 
objetivos 

Toma decisões baseando-se nos objetivos da área e da empresa 

Compromete-se com objetivos exigentes e realistas sendo perseverante no 
alcance das metas definidas 

Tem conhecimento das metas e objetivos da área de atuação e trabalha para 

o alcance do sucesso 

Orientação para a 
qualidade 

Sugere novas formas e metodologias para resolver deficiências e otimizar 
processo  

O trabalho produzido adequa-se ao nível de exigência e padrões de qualidade 
e segurança exigidos  

Demonstra rigor e aplica os princípios de segurança no trabalho que produz 

Visão Sistémica 

Conhece de forma sistémica os processos e metas da área de atuação  

Tem a capacidade de avaliar o reflexo de suas ações noutros processos, tanto 
comportamentais como na execução de tarefas 

Tem uma visão futura de forma a prever erros 



Relatório de estágio | Conceção de um sistema de gestão de desempenho para uma empresa que presta 

serviços de consultoria de recursos humanos. 

 

84 

 

Capacidade de 
inovação 

Propõe soluções alternativas aos procedimentos tradicionais 

Investe no desenvolvimento de novos serviços/produtos 

Sugere novas práticas de trabalho com o objetivo de melhorar a qualidade do 
serviço 

Idealiza novos serviços e produtos 

Otimiza processos através de ações que conduzam à inovação 

C
o

m
p

e
tê

n
c
ia

s
 E

s
p

e
c
if

ic
a
s
 

Colaborador/Funç
ão/Área 

  

Gestão de tempos 

Atende um cliente de forma expedita 

Identifica claramente as tarefas prioritárias 

Identifica os condicionamentos e define prioridades 

Utiliza instrumentos para gerir o seu tempo eficazmente 

Executa mais que uma tarefa em simultâneo 

Gere, adequadamente, o tempo de trabalho revelando preocupação em 
cumprir os prazos dos projetos definidos 

Gere o tempo e as atividades de forma eficiente  

Gestão de conflitos 

É eficaz na identificação de conflitos 

É eficaz na identificação da causa dos conflitos 

Resolve com correção os potenciais conflitos, utilizando estratégias que 
revelam bom senso e respeito pelos outros 

Reconhece as implicações práticas e éticas do problema, reconhecendo os 
demais afetados pela sua decisão 

Escolhe estratégias de negociação positiva como forma de resolução de 
conflitos 

Desenvolve as atitudes e comportamentos que facilitem a resolução de 
conflitos 

Encontra soluções para minimizar o efeitos das situações conflituantes 

Promove uma adequada compreensão da comunicação - interpessoal ou 
dentro de um grupo 

Liderança 

Delega as atividades de forma eficaz 

Motiva o compromisso da sua equipa de trabalho, independentemente dos 
resultados alcançados 

Toma decisões atempadamente tendo por base um análise cuidada dos seus 
efeitos 

Gere as relações de trabalho com ética e imparcialidade  

Motiva os colaboradores no sentido de fornececer o melhor serviço possível a 
clientes 

Reduz o sentimento de insegurança nos colaboradores 

Encoraja para a tomada de risco 

Valoriza os contribuitos dos outros elementos da organização 

Capacidade para formar uma visão estratégica da(s) situação(ões) 

Demonstra autoridade e capacidades de gestão para assegurar que todos os 
elementos da equipa seguem os processos e procedimentos estabelecidos 

Demonstra liderança para que a equipa siga voluntariamente as suas 
indicações 

Mantém os colaboradores informados sobre o que se está a passar na 
organização 

Revela capacidade para orientar os outros elementos  

É considerado(a) uma pessoa de referência como fonte de apoio e informação 

Identifica, estabelece prioridades e resolve problemas individuais ou de grupo 

É considerado como o "apoio" do grupo 

Comunica de forma aberta e honesta com os colaboradores 

Está atento(a) à forma como as atividades estão a ser executadas para 
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garantir sucesso no desfecho dos processos 

Identifica corretamente as necessidades de qualificações de todo o grupo de 
trabalho 

Assume riscos frente às suas decisões 

Formaliza o planeamento da área e compartilha com os subordinados 

Capacidade de 
análise 

Perante um problema analisa os dados, pondera as diversas alternativas de 
resposta  

Analisa sempre a informação de forma crítica, apresentando-a de forma clara 
e organizada 

Realiza análises aprofundadas de matérias complexas 

Competências 
informáticas 

Revela capacidade de utilizar diversos serviços disponibilizados na internet 
(Ex.:correio eletrónico) 

Revela capacidade para utilizar um navegador de páginas web de forma a 
pesquisar e recolher informação  

Revela capacidade para fazer uso de um programa de apresentações para 
expôr ideias e projetos  

Revela conhecimentos sólidos em matéria geral do microsoft office e fácil 
manuseamento de programas essenciais ao desenvolvimento da sua atividade 

Demonstra capacidade para utilizar um computador para processar, guardar e 
gerir informação 

Gestão de equipas 

Capacidade de desenvolver competências nos colaboradores para o trabalho 
em equipa 

Revela capacidade para orientar e dinamizar a equipa 

Organiza equipas trans-disciplinares para abordar setores/indústrias 
específicas 

Comunica os valores do trabalho em equipa 

Delega poderes na(s) equipa(s) 

Estabelece missões e metas claras para as equipas de trabalho 

Tomada de decisão 

É flexível nas suas decisões 

Procura basear-se em informação válida para fundamentar a sua tomada de 
decisão 

Toma facilmente decisões e responde por elas 

Análise e solução de 
problemas 

Prevê acontecimentos inesperados, que possam gerar contrariedades 

Prevê acontecimentos inesperados e viabiliza soluções 

Encontra soluções criativas para situações incomuns da rotina diária da 
organização 

Gera ideias diferentes, confrontando outros colaboradores para a resolução de 
problemas 

Implementa e acompanha as soluções encontradas, assegurando-se de que 
são bem-sucedidas 

Relaciona e consolida as informações recolhidas para desenhar soluções 
lógicas para os problemas identificados 

É ágil na resolução de problemas 

Repensa nos processos internos, identifica as causas e origens dos problemas  

Gestão de recursos 
humanos 

Garante o cumprimento das políticas e procedimentos definidos para a 
concretização da estratégias de recursos humanos 

Fomenta o compromisso e a lealdade 

Fornece sugestões para melhoria contínua das políticas de recursos humanos 

Recrutamento & 
Seleção 

Colabora na identificação do perfil e definição do anúncio de recrutamento 

Colabora na recolha e preparação dos meios necessários à realização das 
entrevistas 

Colabora na recolha e análise dos currículos individuais dos candidatos 

Participa na preparação e avalição de dinâmicas de grupo 

Colabora na estruturação do guião de entrevista individual  

Participa na realização das entrevista sendo capaz de proceder a uma análise 



Relatório de estágio | Conceção de um sistema de gestão de desempenho para uma empresa que presta 

serviços de consultoria de recursos humanos. 

 

86 

 

criticamente construtiva do candidato 

Colabora na seleção final dos candidatos 

Estrutura e conduz a reunião de acolhimento dos membros 

Revela capacidade para desenvolver a politica de integração dos novos 
membros 

Avaliação de 
desempenho 

Revela capacidade para rever desempenhos 

Concede feedback de apoio construtivo e propõe melhorias de performance 
individual e departamental 

Quando há necessidade de corrigir um desempenho/comportamento é 
geralmente feito de forma construtiva 

Avalia de forma justa 

Revê o potencial dos membros, prevendo o nível e tipo de trabalho para o 
futuro  

Prevê formas de desenvolver o potencial dos colaboradores para beneficio do 
seu crescimento e da organização 

Procura melhorar o desempenho e a motivação dos membros 

Define e comunica objetivos a atingir e competências a desenvolver 

Gestão da formação 

Estabelece contacto com empresas formadoras  

Promove o desenvolvimento de formação em competências transversais à 
organização  

Colabora de forma organizada, proativa e responsável na recolha do material 
necessário à sua realização 

Colabora de forma organizada, proativa e responsável na divulgação da ação 
de formação  

Participa na realização, disponiblização e avaliação do inquérito de satisfação 
aos formandos 

Gestão financeira  

Revela capacidade de gestão e controlo de custos 

Revela a capacidade de planear, gerir e coordenar operações financeiras 

Demonstra visão analítica em termos de negócio e mercados 

Com base em informações gere os custos para manter e maximizar os 
resultados financeiros 

Desenvolve estratégias de melhoria de desempenho financeiro 

Gestão 
administrativa 

Localiza, identifica e reúne dados e informações 

Coordena e orienta atividades administrativas e operacionais 

Gere conteúdo organizacional de acordo com a informação proveniente da 
administração (normas, regras, relatórios, etc.) 

Elabora documentos normativos e institucionais 

Gestão 
organizacional 

Revela capacidade de iniciar um projeto de mudança, fornecendo indicadores e 
soluções para os problemas 

Define diretrizes, normas e procedimentos organizacinais 

Estabelece correlação entre dados e factos 

Proporciona mudanças rápidas quando solicitadas 

Elimina a duplicação de esforços da empresa 

Revela capacidade de planear, estruturar e ordenar ações 

Domina a legislação específica da área de atuação 

Demonstra capacidade de representar a organização 

Demonstra a capacidade de concetualizar o futuro da organização 

Fornece caminho inovadores para o desenvolvimento organizacional 

Gestão de Stocks 

Realiza a monitorização do sistema (verificação do que está em falta) 

Controla de forma eficiente os fluxos de entrada e os fluxos de saída 

Realiza o inventário de forma eficaz e eficiente 
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Mantém a organização do armazém, dentro das normas estabelecidas 

Controlo das necessidades de encomenda 

Revela capacidade de gestão de custos associados ao stock 

Revela capacidade de gestão administrativas de stock 

Elabora o registo correto e funcional das movimentações dentro e fora do 
armazém 

Efetua precisão da procura dentro dos prazos estabelecidos para uma gestão 
de stocks eficaz 

Feedback 

Exercita o diálogo e o consenso mantendo postura firme 

Procura obter sempre feedback por parte dos clientes 

É transparente ao expôr o seu ponto de vista sobre os problemas da área ou 
equipa 

Preocupa-se em passar as informações para que os outros elementos da 
organização também estejam informados 

Sabe dar feedback, expôr criticas argumentadas baseadas em acontecimentos 
do dia-a-dia 

Gestão de parcerias 

Estabelece relações estreitas e duradouras 

É recetivo às sugestões dos parceiros 

Representa o departamento e a organização em grupos de trabalho, reuniões 
e eventos 

Revela capacidade de participação conjunta nas atividades organizacionais 

Revela capacidade de atração de novos parceiros através da promoção de 
novos projetos 

Gestão de clientes 

Organiza e gere o seu trabalho de modo a maximizar a satisfação dos clientes 

Demonstra capacidade de exceder as expectativas do cliente, colocando-o 
sempre no centro da sua atenção 

Acolhe o cliente desenvolvendo uma relação de confiança 

Adequa a abordagem a clientes específicos 

Procura fazer "Cross-Selling" (Vender outros serviços a clientes atuais) 

Identifica futuras oportunidades comerciais 

Mantém o cliente informado sobre progresso do(s) trabalho(s) 

É prestável no diagnóstico de assuntos relacionados com o cliente 

Faz os clientes sentirem que são parte importante do projeto/negócio 

Envolve o cliente em determinados pontos do projeto 

Revela posição de "conselheiro" junto do cliente 

Participa em encontros de setores/indústrias clientes 

Mantém relacionamentos sólidos e de longo prazo com os clientes 

Desenvolve a satisfação e fidelização do cliente 

Desenvolve formas concretas de avaliar/apurar a satisfação do cliente 

Antecipa e compreende as necessidades dos clientes 

Encontra soluções válidas para aumentar a satisfação dos clientes 

Gestão da 
informação e 
conhecimento 

Mantem a informação atualizada nos sistemas de informação da organização 

Desenvolve métodos/modelos de conceção e utilização da informação 

Gere a informação/documentação do arquivo da organização de acordo com a 
"teoria das três idades" 

Promove a utilização dos sistemas de informação pela organização como 
forma de atividade eficiente e eficaz 

Revela capacidade de diagnóstico quanto a informação válida ou inválida 

Cria normas e regras de acesso à informação para a organização 

Recolhe e trata a informação de forma eficaz  
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Identifica e valida as fontes de informação para que possam ser utilizadas por 
outros elementos da organização 

É rigoroso(a) na conceção, gestão e disseminação da informação 

Assume responsabilidade pela gestão, segurança, integridade e confiabilidade 
dos dados organizacionais 

Gestão de eventos 

Revela criatividade na seleção de um tema para o evento 

Demonstra a capacidade de garantir os recursos necessários para a realização 
do evento 

Revela capacidade para organizar um evento, individualmente ou em grupo 

Revela criatividade na organização e implementação do programa selecionado 
para o evento 

Gestão do stress 

Identifica sintomas ou indicadores de stress no trabalho 

Revela iniciativa para dar apoio emocional 

Identifica possíveis maneiras de resolver problemas  

Desenvolve estratégias que os profissionais podem utilizar para superar as 
dificuldades 

Desenvolve políticas e protocolos para o stress e bem-estar no local de 
trabalho 

Gestão de carreiras 
e talentos 

Antecipa as necessidades futuras da organização em termos de talentos 

Revela capacidade de maximização de competências/habilidades 

Revela capacidade de negociação de planos de carreiras e talentos 

Promove a mobilidade inter-organizacional 

Revela a capacidade de definir percursos de carreiras 

Define regras de planeamento e gestão de carreiras e talentos 

Revela capacidade de aconselhamento 

Revela capacidade para definição de estratégias de progressão na carreira 

Promove um clima positivo e de crescimento individual juntos dos 
colaboradores 

Gestão de recursos 

Aloca recursos corretamente 

Procura novos fornecedores para estabelecer acordos e/ou parcerias 

Controla o orçamento do departamento de compras 

Resolve conflitos com fornecedores ou reclamações 

Revê contratos de compras para avaliar se estão de acordo com as normas e 
procedimentos da organização 

Constrói e desenvolve boa parceria e relacionamento com os fornecedores 
mais importantes 

Preocupa-se com o aproveitamento dos recursos colocados à sua disposição 

Orienta e participa no desenvolvimento de novos fornecedores visando 
assegurar a continuidade de fornecimento 

Utiliza os recursos e instrumentos de trabalho de forma correta e adequada 

 Promove a redução de custos de funcionamento 

Cria e implementa indicadores de desempenho do departamento de compras 

Define parâmetros para negociações com fornecedores 

Desenvolve e implementa estratégias e procedimentos de contratos de 
compras  ou fornecimento 

Revela capacidade de pesquisa eficaz quanto a fornecedores 

Antes de efetuar qualquer compra pesquisa diversos tipos de orçamentos 

Demonstra otimização de recursos 

Gestão de projetos 

Revela conhecimento para uma análise crítica do projeto requerido pela 
instituição  

Revela capacidade de gestão do cronograma geral do projeto 
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Garante que o trabalho é atribuído aos recursos adequados e concluído no 
prazo e dentro do orçamento estipulado 

Divulga pró-ativamente a informação do projeto às parte interessadas 

Prioriza e controla recursos de forma eficiente 

Identifica, gere e mitiga os riscos do projeto 

Define e obtém as métricas apropriadas para ter uma visão correta do 
progresso do projeto  

Define e obtém as métricas apropriadas para ter uma visão correta da 
qualidade do resultados produzidos 

Atendimento ao 
cliente 

Transmite ao cliente informações corretas e completas 

Procura por solucionar qualquer problema do cliente 

Demonstra a capacidade de saber escutar os variados tipos de clientes 

Tem um atendimento ao cliente de acordo com a cultura organizacional 

Não incentiva o cliente ao abandono do serviço 

O seu atendimento demonstra uma baixa taxa de tempo médio de espera 

Revela agilidade no atendimento ao cliente 

Os cliente recomendam  o seu atendimento. 

Gestão de redes 
sociais 

Monitoriza de forma regular as redes sociais institucionais 

Revela criatividade na comunicação com o público-alvo 

Acompanha as novidades e tendências no que diz respeito às redes sociais 

Define o perfil de ações, postagens e campanhas promocionais nas redes 
sociais 

Faz análises sistemáticas à presença da concorrência nas redes sociais 

É criativo nas abordagens das temáticas 

Incentiva à leitura e utiliza as “chamadas de ação” mais eficazes para originar 
o clique ou despoletar a ação subjacente ao post. 

Define um contexto de assuntos em torno da empresa/marca como forma de 
fidelizar a comunidade e aumentar os níveis de envolvimento.  

Gestão de 
plataformas 

Gere de forma expedita a interação com os clientes 

Gere e coordena o(s) site(s) da empresa 

Através da gestão da plataforma garante a excelente execuc ̧ão operacional do 
projeto, com foco na qualidade e adequabilidade dos servic ̧os aos clientes 

Utiliza de forma expedita as plataformas da sua atividade profissional 

Cria e gere informação atualizada na plataforma 

Supervisiona em tempo real a informação presente na plataforma 

Gestão de Reservas 

Responde com prontidão às comunicações do cliente 

Responde com prontidão às necessidades do cliente 

Procura perspetivas de crosselling 

Procura soluções alternativas de serviços 
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 Anexo 3 – Formulário de Avaliação de desempenho 

GLOBE – Global Behavioral Evaluation 

Questionário de avaliação de desempenho 

O seguinte questionário tem como objetivo perceber qual o desempenho do(a) 

colaborador(a) na sua função / atividade profissional. 

Empresa 
Indique o nome da empresa. 

__________________________________________________________________________________ 

Nome do avaliador 
Indique o nome do avaliador 

___________________________________________________________ 

 
Nome do avaliado 
Indique o nome completo do avaliado 

___________________________________________________________ 

 
 

Função na empresa 
Indique qual a função / área de atividade do avaliado 

__________________________________________________________________________________ 
 

Data: ___/___/___ 

 

Hora de início: ___:___ 

 

Hora de fim: ___:___ 
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Dimensão Estratégica 

Para cada uma das seguintes afirmações avalie de forma espontânea a sua concordância desde "discordo 

totalmente" até "concordo plenamente", selecionando a respetiva resposta. Se a pergunta não se aplica a 

determinado caso ou função, assinale p.f. "Não aplicável". 

Aquando o momento de preenchimento, tenha atenção à seguinte legenda: 1 - Discordo totalmente; 2 - 

Discordo parcialmente; 3 - Nem discordo, nem concordo; 4 - Concordo parcialmente; 5 - Concordo 

plenamente; N/A – Não aplicável. 

Inovação 1 2 3 4 5 N/A 

Propõe soluções alternativas aos procedimentos tradicionais       

Sugere novas práticas de trabalho com o objetivo de melhorar a 

qualidade do serviço 

    

 

 

Otimiza processos através de ações que conduzam à inovação       

  

Orientação para os objetivos 1 2 3 4 5 N/A 

Revela interesse em conhecer o trabalho final para o qual as suas 

tarefas contribuem 

    

 

 

Apresenta sugestões e contribui para a eficácia dos resultados que a 

organização pretende alcançar 

    

 

 

Toma decisões baseando-se nos objetivos da área e da empresa       

Compromete-se com objetivos exigentes e realistas sendo 

perseverante no alcance das metas definidas 

    

 

 

Tem conhecimento das metas e objetivos da área de atuação e 

trabalha para o alcance do sucesso 

    

 

 

  

Planeamento 1 2 3 4 5 N/A 

Planeia e organiza as atividades e projetos que lhe são distribuídos 

de acordo com os recursos disponíveis 

    

 

 

Reavalia frequentemente o seu plano de trabalho e ajusta-o às 

alterações imprevistas 

    

 

 

Elimina atividades redundantes que possam gerar duplicidade de 

tarefas 
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Dimensão Pessoal 

Para cada uma das seguintes afirmações avalie de forma espontânea a sua concordância desde "discordo 

totalmente" até "concordo plenamente", selecionando a respetiva resposta. Se a pergunta não se aplica a 

determinado caso ou função, assinale p.f. "Não aplicável". 

Aquando o momento de preenchimento, tenha atenção à seguinte legenda: 1 - Discordo totalmente; 2 - 

Discordo parcialmente; 3 - Nem discordo, nem concordo; 4 - Concordo parcialmente; 5 - Concordo 

plenamente; N/A – Não aplicável. 

Adaptação à mudança 1 2 3 4 5 N/A 

Adapta-se e colabora ativamente na implementação de processos de 

mudança 

    

 

 

Contribui de forma decisiva nos processos de mudança associados à 

sua área de intervenção 

    

 

 

Adere com facilidade aos novos procedimentos e normas instituídas       

Aprendizagem contínua 1 2 3 4 5 N/A 

Procura o aumento de conhecimento e competências técnicas       

Reconhece habitualmente os seus pontos fracos e as suas 

necessidades de desenvolvimento 

    

 

 

Está atento(a) às exigências da empresa e da área       

Motivação 1 2 3 4 5 N/A 

Demonstra capacidade de se auto motivar       

Revela motivação na procura da melhor solução       

Demonstra motivação nos trabalhos desenvolvidos       

Proatividade 1 2 3 4 5 N/A 

Revela iniciativa para agir sem ordem       

É proativo(a) para desenvolver as atividades diárias       

É dinâmico(a) na execução da sua atividade       

Responsabilidade 1 2 3 4 5 N/A 

É pontual e assíduo       

É cumpridor das regras regulamentares ao funcionamento do serviço       

Responsabiliza-se pelos materiais e equipamentos que tem a seu 

cargo 

    

 

 

Assume a responsabilidade e responde pelos seus erros       

Cumpre as suas atividades dentro do prazo estabelecido       
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Dimensão Interpessoal 

Para cada uma das seguintes afirmações avalie de forma espontânea a sua concordância desde "discordo 

totalmente" até "concordo plenamente", selecionando a respetiva resposta. Se a pergunta não se aplica a 

determinado caso ou função, assinale p.f. "Não aplicável". 

Aquando o momento de preenchimento, tenha atenção à seguinte legenda: 1 - Discordo totalmente; 2 - 

Discordo parcialmente; 3 - Nem discordo, nem concordo; 4 - Concordo parcialmente; 5 - Concordo 

plenamente; N/A – Não aplicável. 

Empatia 1 2 3 4 5 N/A 

Revela uma postura empática para com os outros       

Reconhece quando um elemento necessita de auxílio, prestando a 

devida ajuda 

    

 

 

Valoriza e reconhece o trabalho dos demais elementos da 

organização 

    
 

 

Espírito e trabalho de equipa 1 2 3 4 5 N/A 

Partilha o conhecimento com os demais colegas de forma 

espontânea 

    

 

 

Coopera e colabora ativamente com os elementos da sua equipa e 

com os outros colegas 

    

 

 

Sabe trabalhar com pessoas em diferentes contextos       

Tem respeito pelos elementos que constituem a organização       

Contribui para o fortalecimento do espírito de grupo       

Contribui para o desenvolvimento de novas metodologias de trabalho 

em equipa 

    

 

 

Adota comportamentos e atitudes que favorecem o respeito pelas 

regras de trabalhos comuns 

    

 

 

Tolerância à pressão e contrariedades 1 2 3 4 5 N/A 

Mantém-se produtivo mesmo em ambiente de pressão       

Perante situações difíceis mantém o controlo emocional e 

discernimento profissional 

    

 

 

É ágil no desenvolvimento do trabalho e toma decisões sob pressão       
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Dimensão técnica 

Para cada uma das seguintes afirmações avalie de forma espontânea a sua concordância desde "discordo 

totalmente" até "concordo plenamente", selecionando a respetiva resposta. Se a pergunta não se aplica a 

determinado caso ou função, assinale p.f. "Não aplicável". 

Aquando o momento de preenchimento, tenha atenção à seguinte legenda: 1 - Discordo totalmente; 2 - 

Discordo parcialmente; 3 - Nem discordo, nem concordo; 4 - Concordo parcialmente; 5 - Concordo 

plenamente; N/A – Não aplicável. 

Atenção ao detalhe 1 2 3 4 5 N/A 

Monitoriza de forma regular os resultados do seu trabalho       

É capaz de identificar erros nos conteúdos analisados       

Desenvolve ferramentas como forma de monitorização do detalhe       

Capacidade de antecipação 1 2 3 4 5 N/A 

Detém a capacidade de antecipar futuros erros que possam surgir       

Revela a capacidade de propor ações preventivas       

Percebe a existência de novas necessidades e propõe sugestões de 

melhoria 

    

 

 

  

Capacidade técnica 1 2 3 4 5 N/A 

Aplica os conhecimentos técnicos e utiliza ferramentas específicas da 

sua área de execução 

    

 

 

Demonstra um nível de qualidade que ultrapassa as exigências 

expectativas requeridas 

    

 

 

Tem uma abordagem rigorosa e sistematizada no desenvolvimento 

da atividade 

    

 

 

Aplica, adequadamente, conhecimentos práticos e profissionais 

necessários às exigências do posto de trabalho 

    

 

 

Detém experiência profissional que permite resolver questões 

profissionais complexas 

    

 

 

Atua como facilitador e promotor do conhecimento junto dos pares e 

subordinados 

    

 

 

Possui conhecimentos técnicos que lhe permitem responder com 

autonomia e sucesso às exigências da função 

    

 

 

Investe tempo a investigar potenciais clientes e os seus negócios       

Orientação para o cliente 1 2 3 4 5 N/A 

Contribui para o desenvolvimento de novo trabalho junto de atuais 

ou novos clientes 

    

 

 

Conhece todas as atividades do setor/indústria e negócio da 

globalidade dos clientes 
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Investe tempo a investigar potenciais clientes e os seus negócios       

Produtividade 1 2 3 4 5 N/A 

Revela a capacidade de discernir de forma clara as prioridades em 

prazos conflituantes 

    

 

 

Não dispersa a sua atenção com situações que não sejam de caráter 

profissional 

    

 

 

Possui uma capacidade produtiva acima da média       
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Dimensão específica – Chefe de Armazém 

Para cada uma das seguintes afirmações avalie de forma espontânea a sua concordância desde "discordo 

totalmente" até "concordo plenamente", selecionando a respetiva resposta. Se a pergunta não se aplica a 

determinado caso ou função, assinale p.f. "Não aplicável".Aquando o momento de preenchimento, tenha 

atenção à seguinte legenda: 1 - Discordo totalmente; 2 - Discordo parcialmente; 3 - Nem discordo, nem 

concordo; 4 - Concordo parcialmente; 5 - Concordo plenamente. 

Liderança 1 2 3 4 5 N/A 

Delega as atividades de forma eficaz       

Demonstra autoridade e capacidades de gestão para assegurar que 

todos os elementos da equipa seguem os processos e procedimentos 

estabelecidos 

    

 

 

Formaliza o planeamento da área e compartilha com os 

subordinados 

    
 

 

  

Tomada de decisão 1 2 3 4 5 N/A 

É flexível nas suas decisões       

Procura basear-se em informação válida para fundamentar a sua 

tomada de decisão 

    

 

 

Toma facilmente decisões e responde por elas       

Gestão de equipas 1 2 3 4 5 N/A 

Revela capacidade para orientar e dinamizar a equipa       

Delega poderes na(s) equipa(s)       

Comunica os valores do trabalho em equipa       

Gestão de Stock 1 2 3 4 5 N/A 

Controla de forma eficiente os fluxos de entrada e os fluxos de saída       

Revela capacidade de gestão de custos associados ao stock       

Elabora o registo correto e funcional das movimentações dentro e 

fora do armazém 

    

 

 

Gestão da informação e do conhecimento 1 2 3 4 5 N/A 

Mantém a informação atualizada nos sistemas de informação da 

organização 

    

 

 

Assume responsabilidade pela gestão, segurança, integridade e 

confiabilidade dos dados organizacionais 

    

 

 

Recolhe e trata a informação de forma eficaz       
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Média da Empresa

Avaliação Máxima

Ana

 Anexo 4 – Relatório de Resultados finais 

 

Resumo 

O colaborador “X” tem uma pontuação geral de “X” na avaliação de desempenho efetuada pela 

gestora “X” da empresa Frederico Mendes & Associados – Sociedade de Consultores, Lda. No gráfico presente 

na secção a baixo, encontra-se um resumo comparativo do desempenho do colaborador com o desempenho 

geral da empresa. 

 

 

Esta avaliação aborda cinco dimensões: Estratégica, Pessoal, Interpessoal, Técnica e Específica. O 

diagrama radar apresenta o desempenho obtido pelo colaborador e pela empresa em geral em cada dimensão. 

 

A avaliação efetuou-se com base nas competências presentes nas dimensões supramencionadas. Em 

cada competência apresenta-se um ou mais indicadores que demonstrem efetivamente o desempenho do 

colaborador. É com base nestes indicadores que se efetua a avaliação, através de uma escala. 

Estratégica

Pessoal

InterpessoalTécnica

Especifica

Ana Avaliação Máxima Média da Empresa
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1 Informação necessária para perceção do relatório 

O presente relatório de avaliação de desempenho mostra o desempenho do colaborador “X” da empresa “Y”. O 

relatório contém uma secção principal com informações importantes sobre o desempenho geral do colaborador 

(capítulos 1 a 3) e uma secção com o desempenho obtido apresentado de forma mais detalhada (capítulo 4). 

A secção principal fornece uma visão abrangente do desempenho do colaborador. Nesta secção encontram-se 

pontuações de desempenho e compara-as com as pontuações gerais da empresa assim como a pontuação 

máxima obtida na empresa. 

Caso seja do seu interesse explorar de forma mais específica os pontos fortes e fracos do avaliado, pode 

consultar o capítulo 4. Neste capítulo além da informação estar mais detalhada constam também as respostas 

ao formulário de avaliação. 

Para uma melhor compreensão do sistema de avaliação em questão, apresentámos a estrutura do mesmo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do relatório, constarão as pontuações obtidas pelo avaliado. Estas serão sempre comparadas com as 

pontuações médias obtidas pela empresa na sua generalidade e pelo score máximo obtido. 

Os capítulos 2 e 3 apresentam desempenho em três níveis de agregação: 

 No primeiro nível, uma imagem agregada do seu desempenho geral; 

 No segundo nível, o desempenho global é desagregado por dimensão e as dimensões com pontuações 

fortes ou de ponderação são realçadas; 

 No terceiro nível, a pontuação da sua empresa para cada indicador é mostrada para detalhar o seu 

desempenho em cada dimensão.  

Técnica 

 

Pessoal 
Inter- 

pessoal 

Específica 

 

Estratégica 
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Média da Empresa

Avaliação Máxima

Ana

2 Visão geral: Desempenho geral 

O avaliado tem um score geral de “X” na sua avaliação de desempenho. Em baixo, apresenta-se o score 

comparado com os resultados médios obtidos pela empresa na sua generalidade e, ainda, o score máximo 

obtido na empresa.  
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Estratégica

Pessoal

InterpessoalTécnica

Especifica

Ana Avaliação Máxima Média da Empresa

3 Desempenho em cada dimensão 

A avaliação de desempenho em cada dimensão é avaliada numa escala de 1 a 5, sendo 1 o valor em que o 

avaliado discorda totalmente com a afirmação relativa à competência e 5 concordando plenamente. 

 

Em cada colaborador foram avaliadas as seguintes dimensões: 

 Estratégica, sendo das dimensões mais importantes. Nela encontram-se competências que permitem 

uma atuação eficiente e eficaz para a alavancagem da empresa; 

 Pessoal, onde se encontram as competências soft, isto é, as inerentes ao avaliado não havendo 

possibilidade de serem passíveis a outros colaboradores. Estas caracterizam-se por não serem 

específicas para um posto de trabalho mas sim a um indivíduo; 

 Interpessoal, onde constam as competências que permitem ao indivíduo melhorar as suas iterações 

com os outros; 

 Técnica, centra o seu foco nas competências hard, isto é, nas competências passíveis de serem 

transferidas entre indivíduos. São competências que permitem a execução de determinada tarefa 

através do domínio dos conteúdos no âmbito do trabalho e a posse de conhecimentos e habilidades 

necessárias para atividade; 

 Específica, onde o foco centra-se nas competências específicas para desempenhar determinada 

função ou atuar numa área organizacional concreta. Trata-se de competências diretamente 

relacionadas com a atividade profissional e/ou o contexto profissional em que o avaliado se encontra 

inserido. 
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3.1 Estratégica 

O avaliado obteve um score de 2,25 na dimensão estratégica. 

 

 

Perfil detalhado – Dimensão estratégica 

O avaliado obteve os seguintes resultados aos indicadores presentes nas competências da dimensão em 

questão: 

 

Para informação detalhada, consulte o capítulo 4. 

 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Média da Empresa

Avaliação Máxima

Avaliado 2

0 1 1 2 2 3 3 4

Qualidade técnica no serviço

Orientação para os resultados

Capacidade de inovação

Planeamento

Avaliado 2 Avaliação Máxima Média da empresa
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3.2 Pessoal 

O avaliado obteve um score de 2,01 na dimensão pessoal. 

 

 

Perfil detalhado – Dimensão Pessoal 

O avaliado obteve os seguintes resultados aos indicadores presentes nas competências da dimensão em 

questão: 

 

Para informação detalhada, consulte o capítulo 4. 

 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Média da Empresa

Avaliação Máxima

Avaliado 2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Organização

Adaptação à mudança

Motivação

Aprendizagem contínua

Disponibilidade

Avaliado 2 Avaliação Máxima Média de empresa
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3.3 Interpessoal 

O avaliado obteve um score de 1,55 na dimensão interpessoal. 

 

 

Perfil detalhado – Dimensão Interpessoal 

O avaliado obteve os seguintes resultados aos indicadores presentes nas competências da dimensão em 

questão: 

 

Para informação detalhada, consulte o capítulo 4. 

  

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Média da empresa

Avaliação Máxima

Avaliado 2

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Comunicação interpessoal

Empatia

Espírito e trabalho de equipa

Cooperação

Avaliado 2 Avaliação Máxima Média da Empresa
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3.4 Técnica 

O avaliado obteve um score de 2,37 na dimensão técnica. 

 

  

Perfil detalhado – Dimensão Técnica 

O avaliado obteve os seguintes resultados aos indicadores presentes nas competências da 

dimensão em questão: 

 

Para informação detalhada, consulte o capítulo 4. 

 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Média da empresa

Avaliação Máxima

Avaliado 2

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Produtividade

Orientação para o cliente

Negociação

Dominio de ferramentas

Comunicação oral

Atenção ao detalhe

Avaliado 2 Avaliação Máxima Média da Empresa
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Gestão de equipas

Tomada de decisão

Análise e solução de problemas

Gestão da formação

Feedback

Gestão do stress

Avaliado 2 Avaliação Máxima Média da Empresa

3.5 Especifica 

O avaliado obteve um score de 1,83 na dimensão específico. 

 

  

Perfil detalhado – Dimensão Específica 

O avaliado obteve os seguintes resultados aos indicadores presentes nas competências da 

dimensão em questão: 

 

Para informação detalhada, consulte o capítulo 4. 

 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

Média da Empresa

Avaliação Máxima

Avaliado 2
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4 Avaliação detalhada em cada dimensão 

As seções a seguir fornecem mais detalhes sobre o desempenho do avaliado em questão. Estas secções 

permitem que a empresa identifique as dimensões que devem trabalhar com alta prioridade para melhorar o 

desempenho. A informação detalhada não só fornece informações do desempenho do avaliado a nível da 

dimensão como também, a nível da competência. Desta forma, poderá aprofundar e melhorar o desempenho 

de determinada competência avaliada. 

Novamente, os resultados obtidos são comparados com a média geral obtida pela empresa e com o resultado 

máximo obtido. Comparar o desempenho do avaliado com o score médio obtido pela empresa permite a 

empresa perceber qual a posição do colaborador face ao desempenho dos outros colaboradores no geral ou o 

colaborador com o melhor desempenho. Desta forma, a empresa perceciona a(s) lacuna(s) que necessitam de 

ser preenchidas. 

Os resultados encontram detalhados de acordo com a estrutura da framework do sistema de avaliação de 

desempenho, isto é, dimensões e competências. 

  

Estratégica 

 

Pessoal 
Interpes

soal 

Técnica 

 

Específica 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Planeia e organiza as atividades e projetos que lhe
são distribuídos de acordo com os recursos

disponíveis

Reavalia frequentemente o seu plano de trabalho e
ajusta-o às alterações imprevistas

É sistémico e cuidadoso na preparação e
planeamento das tarefas e atividades

Avaliado 2 Avaliação Máxima Média da empresa

4.1 Estratégica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Estratégica. 

Planeamento (Competência 1) 

Indicadores: 

 Planeia e organiza as atividades e projetos que lhe são distribuídos de acordo com os recursos 

disponíveis 

 Reavalia frequentemente o seu plano de trabalho e ajusta-o às alterações imprevistas 

 É sistémico e cuidadoso na preparação e planeamento das tarefas e atividades 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Planeia e organiza as atividades e projetos que lhe são distribuídos de acordo com os recursos 

disponíveis 
1 

Reavalia frequentemente o seu plano de trabalho e ajusta-o às alterações imprevistas 5 

É sistémico e cuidadoso na preparação e planeamento das tarefas e atividades 3 

 



Relatório de estágio | Conceção de um sistema de gestão de desempenho para uma empresa que presta 

serviços de consultoria de recursos humanos. 

 

109 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Demonstra um nível de qualidade que ultrapassa as
exigências e expectativas requeridas, sendo muitas

vezes elogiadas pelos destinatários

Cumpre com precisão as normas e procedimentos
estabelecidos

Tem uma abordagem rigorosa e sistematizada no
desenvolvimento da atividade

Avaliado2 Avaliação máxima Média da empresa

4.1 Estratégica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Estratégica. 

Qualidade técnica do serviço (Competência 2) 

Indicadores: 

 Demonstra um nível de qualidade que ultrapassa as exigências e expectativas requeridas, sendo 

muitas vezes elogiadas pelos destinatários 

 Cumpre com precisão as normas e procedimentos estabelecidos 

 Tem uma abordagem rigorosa e sistematizada no desenvolvimento da atividade 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Demonstra um nível de qualidade que ultrapassa as exigências e expectativas requeridas, sendo 

muitas vezes elogiadas pelos destinatários 
5 

Cumpre com precisão as normas e procedimentos estabelecidos 3 

Tem uma abordagem rigorosa e sistematizada no desenvolvimento da atividade 2 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Foca-se nos resultados sem se desviar para
assuntos alternativos

Procura atingir os resultados desejados

Revela frequentemente elevado rigor e fiabilidade
nos resultados e apresenta-os de forma cuidada

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.1 Estratégica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Estratégica. 

Orientação para os resultados (Competência 3) 

Indicadores: 

 Foca-se nos resultados sem se desviar para assuntos alternativos 

 Procura atingir os resultados desejados 

 Revela frequentemente elevado rigor e fiabilidade nos resultados e apresenta-os de forma cuidada 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Foca-se nos resultados sem se desviar para assuntos alternativos 1 

Procura atingir os resultados desejados 2 

Revela frequentemente elevado rigor e fiabilidade nos resultados e apresenta-os de forma cuidada 4 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Idealiza novos serviços e produtos

Sugere novas práticas de trabalho com o objetivo
de melhorar a qualidade do serviço

Investe no desenvolvimento de novos
serviços/produtos

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.1 Estratégica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Estratégica. 

Capacidade de Inovação (Competência 4) 

Indicadores: 

 Investe no desenvolvimento de novos serviços/produtos 

 Sugere novas práticas de trabalho com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço 

 Idealiza novos serviços e produtos 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Investe no desenvolvimento de novos serviços/produtos 3 

Sugere novas práticas de trabalho com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço 4 

Idealiza novos serviços e produtos 5 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Contribuí de forma decisiva nos processos de
mudança associados à sua área de intervenção

Adapta-se e colabora ativamente na implementação
de processos de mudança

Aceita as mudanças que lhe são propostas

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.2 Pessoal 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Pessoal. 

Adaptação à mudança (Competência 1) 

Indicadores: 

 Aceita as mudanças que lhe são propostas 

 Adapta-se e colabora ativamente na implementação de processos de mudança 

 Contribuí de forma decisiva nos processos de mudança associados à sua área de intervenção 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Aceita as mudanças que lhe são propostas 2 

Adapta-se e colabora ativamente na implementação de processos de mudança 3 

Contribuí de forma decisiva nos processos de mudança associados à sua área de intervenção 5 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

É organizado(a) com os documentos utilizados para
execução de determinada tarefa

Mantém organizado o ambiente de trabalho

Verifica previamente as condições necessárias à
realização das tarefas

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.2 Pessoal 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Pessoal. 

Organização (Competência 2) 

Indicadores: 

 Verifica previamente as condições necessárias à realização das tarefas 

 Mantém organizado o ambiente de trabalho  

 É organizado(a) com os documentos utilizados para execução de determinada tarefa 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Verifica previamente as condições necessárias à realização das tarefas 1 

Mantém organizado o ambiente de trabalho 5 

É organizado(a) com os documentos utilizados para execução de determinada tarefa 4 

bcc 



Relatório de estágio | Conceção de um sistema de gestão de desempenho para uma empresa que presta 

serviços de consultoria de recursos humanos. 

 

114 

 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Revela disponibilidade de apoio mútuo na execução
das tarefas

Responde com prontidão e disponibilidade

Revela uma atitude de disponibilidade para com os
diversos utilizadores do serviço procurando

responder às suas solicitações

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.2 Pessoal 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Pessoal. 

Disponibilidade (Competência 3) 

Indicadores: 

 Revela disponibilidade de apoio mútuo na execução das tarefas 

 Responde com prontidão e disponibilidade 

 Revela uma atitude de disponibilidade para com os diversos utilizadores do serviço procurando 

responder às suas solicitações 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Revela disponibilidade de apoio mútuo na execução das tarefas 2 

Responde com prontidão e disponibilidade 3 

Revela uma atitude de disponibilidade para com os diversos utilizadores do serviço procurando 

responder às suas solicitações 
2 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Demonstra capacidade de se auto-motivar

Demonstra capacidade de motivar os demais
elementos da organização

Revela motivação na procura da melhor solução

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.2 Pessoal 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Pessoal. 

Motivação (Competência 4) 

Indicadores: 

 Demonstra capacidade de se auto-motivar 

 Demonstra capacidade de motivar os demais elementos da organização 

 Revela motivação na procura da melhor solução 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Demonstra capacidade de se auto-motivar 2 

Demonstra capacidade de motivar os demais elementos da organização 4 

Revela motivação na procura da melhor solução 5 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Procura manter-se sempre a atualizado(a)

Procura o aumento de conhecimento e
competências técnicas

Tem disponibilidade de aprendizagem

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.2 Pessoal 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Pessoal. 

Aprendizagem contínua (Competência 5) 

Indicadores: 

 Procura manter-se sempre a atualizado(a) 

 Procura o aumento de conhecimento e competências técnicas 

 Tem disponibilidade de aprendizagem 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Procura manter-se sempre a atualizado(a) 3 

Procura o aumento de conhecimento e competências técnicas 4 

Tem disponibilidade de aprendizagem 5 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Revela capacidade de adaptar o discurso e
linguagem a diferentes tipos de interlocutores

Interage positivamente com os outros elementos
da organização

Transmite a sua opinião reconhecendo e
respeitando as diferenças individuais

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.3 Interpessoal 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Interpessoal. 

Comunicação Interpessoal (Competência 1) 

Indicadores: 

 Revela capacidade de adaptar o discurso e linguagem a diferentes tipos de interlocutores 

 Interage positivamente com os outros elementos da organização 

 Transmite a sua opinião reconhecendo e respeitando as diferenças individuais 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Revela capacidade de adaptar o discurso e linguagem a diferentes tipos de interlocutores 2 

Interage positivamente com os outros elementos da organização 4 

Transmite a sua opinião reconhecendo e respeitando as diferenças individuais 2 

 

  



Relatório de estágio | Conceção de um sistema de gestão de desempenho para uma empresa que presta 

serviços de consultoria de recursos humanos. 

 

118 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Revela uma postura empática para com os outros

Revela sensibilidade às diferenças locais e culturais

Reconhece quando um colega/superior/subordinado
necessita de auxílio, prestando a devida ajuda

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.3 Interpessoal 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Interpessoal. 

Empatia (Competência 2) 

Indicadores: 

 Revela uma postura empática para com os outros 

 Revela sensibilidade às diferenças locais e culturais  

 Reconhece quando um colega/superior/subordinado necessita de auxílio, prestando a devida ajuda 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Revela uma postura empática para com os outros 4 

Revela sensibilidade às diferenças locais e culturais 4 

Reconhece quando um colega/superior/subordinado necessita de auxílio, prestando a devida ajuda 4 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Partilha o conhecimento com os demais colegas de
forma espontânea

Sabe trabalhar em equipa

Atua em conformidade com o acordado, ainda que
possa não concordar

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.3 Interpessoal 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Interpessoal. 

Espirito e trabalho de equipa (Competência 3) 

Indicadores: 

 Partilha o conhecimento com os demais colegas de forma espontânea  

 Sabe trabalhar em equipa 

 Atua em conformidade com o acordado, ainda que possa não concordar 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Partilha o conhecimento com os demais colegas de forma espontânea  4 

Sabe trabalhar em equipa 3 

Atua em conformidade com o acordado, ainda que possa não concordar 4 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Mostra-se capaz de planificar as atividades com os
outros

Coopera e colabora ativamente com os elementos
da sua equipa e com outros colegas

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.3 Interpessoal 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Interpessoal. 

Cooperação (Competência 4) 

Indicadores: 

 Mostra-se capaz de planificar as atividades com os outros 

 Coopera e colabora ativamente com os elementos da sua equipa e com outros colegas 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Mostra-se capaz de planificar as atividades com os outros 5 

Coopera e colabora ativamente com os elementos da sua equipa e com outros colegas 5 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Revela a capacidade de discernir de forma clara as
prioridades em prazos conflituantes

Não dispersa a sua atenção com situações que não
sejam de caráter profissional

Possuí uma capacidade produtiva acima da média

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.4 Técnica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Técnica. 

Produtividade (Competência 1) 

Indicadores: 

 Revela a capacidade de discernir de forma clara as prioridades em prazos conflituantes 

 Não dispersa a sua atenção com situações que não sejam de caráter profissional 

 Possuí uma capacidade produtiva acima da média 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Revela a capacidade de discernir de forma clara as prioridades em prazos conflituantes 1 

Não dispersa a sua atenção com situações que não sejam de caráter profissional 2 

Possuí uma capacidade produtiva acima da média 4 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Contribui para o desenvolvimento de novo trabalho
junto de atuais ou novos clientes

Pratica "Networking"

Conhece todas as atividades do setor/indústria e
negócio da globalidade dos clientes

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.4 Técnica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Técnica. 

Orientação para o cliente (Competência 2) 

Indicadores: 

 Contribui para o desenvolvimento de novo trabalho junto de atuais ou novos clientes 

 Pratica "Networking" 

 Conhece todas as atividades do setor/indústria e negócio da globalidade dos clientes 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Contribui para o desenvolvimento de novo trabalho junto de atuais ou novos clientes 4 

Pratica "Networking" 2 

Conhece todas as atividades do setor/indústria e negócio da globalidade dos clientes 1 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Revela a capacidade de discernir de forma clara as
prioridades em prazos conflituantes

Não dispersa a sua atenção com situações que não
sejam de caráter profissional

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.4 Técnica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Técnica. 

Negociação (Competência 3) 

Indicadores: 

 Sabe negociar sobre pontos discordantes e primar pelo bem-estar de ambas as partes 

 Estabelece acordos e consensos utilizando técnicas de negociação  

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Revela a capacidade de discernir de forma clara as prioridades em prazos conflituantes 4 

Não dispersa a sua atenção com situações que não sejam de caráter profissional 2 

 

 

 



Relatório de estágio | Conceção de um sistema de gestão de desempenho para uma empresa que presta 

serviços de consultoria de recursos humanos. 

 

124 

 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Auxilio dos colegas na resolução de problemas
associados à utilização de determinadas

ferramentas

Revela capacidade de aprendizagem fácil no que diz
respeito ao manuseamento de novas ferramentas

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.4 Técnica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Técnica. 

Domínio de ferramentas (Competência 4) 

Indicadores: 

 Auxilio dos colegas na resolução de problemas associados à utilização de determinadas ferramentas 

 Revela capacidade de aprendizagem fácil no que diz respeito ao manuseamento de novas ferramentas 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Auxilio dos colegas na resolução de problemas associados à utilização de determinadas ferramentas 4 

Revela capacidade de aprendizagem fácil no que diz respeito ao manuseamento de novas 

ferramentas 
4 

 

 



Relatório de estágio | Conceção de um sistema de gestão de desempenho para uma empresa que presta 

serviços de consultoria de recursos humanos. 

 

125 

 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Revela capacidade de argumentação e comunicação

Revela boa fluência e dicção oral

Sabe comunicar de forma clara e fundamentada

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.4 Técnica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Técnica. 

Comunicação oral (Competência 5) 

Indicadores: 

 Revela capacidade de argumentação e comunicação 

 Revela boa fluência e dicção oral 

 Sabe comunicar de forma clara e fundamentada 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Revela capacidade de argumentação e comunicação 4 

Revela boa fluência e dicção oral 3 

Sabe comunicar de forma clara e fundamentada 4 
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Relatório de estágio | Conceção de um sistema de gestão de desempenho para uma empresa que presta 

serviços de consultoria de recursos humanos. 

 

127 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Monitoriza de forma regular os resultados do seu
trabalho

É capaz de identificar erros nos conteúdos
analisados

Desenvolve ferramentas como forma de
monitorização do detalhe

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.4 Técnica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Técnica. 

Atenção ao detalhe (Competência 6) 

Indicadores: 

 Monitoriza de forma regular os resultados do seu trabalho 

 É capaz de identificar erros nos conteúdos analisados  

 Desenvolve ferramentas como forma de monitorização do detalhe 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Monitoriza de forma regular os resultados do seu trabalho 4 

É capaz de identificar erros nos conteúdos analisados  4 

Desenvolve ferramentas como forma de monitorização do detalhe 4 
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Capacidade de desenvolver competências nos
colaboradores para o trabalho em equipa

Revela capacidade para orientar e dinamizar a
equipa

Organiza equipas trans-disciplinares para abordar
setores/indústrias específicas

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.5 Específica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Específica. 

Gestão de equipas (Competência 1) 

Indicadores: 

 Capacidade de desenvolver competências nos colaboradores para o trabalho em equipa 

 Revela capacidade para orientar e dinamizar a equipa 

 Organiza equipas trans-disciplinares para abordar setores/indústrias específicas 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Capacidade de desenvolver competências nos colaboradores para o trabalho em equipa 3 

Revela capacidade para orientar e dinamizar a equipa 3 

Organiza equipas trans-disciplinares para abordar setores/indústrias específicas 4 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

É flexível nas suas decisões

Procura basear-se em informação válida para
fundamentar a sua tomada de decisão

Toma facilmente decisões e responde por elas

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.5 Específica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Específica. 

Tomada de decisão (Competência 2) 

Indicadores: 

 É flexível nas suas decisões 

 Procura basear-se em informação válida para fundamentar a sua tomada de decisão 

 Toma facilmente decisões e responde por elas 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

É flexível nas suas decisões 5 

Procura basear-se em informação válida para fundamentar a sua tomada de decisão 4 

Toma facilmente decisões e responde por elas 5 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Prevê acontecimentos inesperados, que possam
gerar contrariedades

Prevê acontecimentos inesperados e viabiliza
soluções

Encontra soluções criativas para situações incomuns
da rotina diária da organização

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.5 Específica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Específica. 

Análise e solução de problemas (Competência 3) 

Indicadores: 

 Prevê acontecimentos inesperados, que possam gerar contrariedades 

 Prevê acontecimentos inesperados e viabiliza soluções 

 Encontra soluções criativas para situações incomuns da rotina diária da organização 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Prevê acontecimentos inesperados, que possam gerar contrariedades 4 

Prevê acontecimentos inesperados e viabiliza soluções 5 

Encontra soluções criativas para situações incomuns da rotina diária da organização 3 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Estabelece contacto com empresas formadoras

Promove o desenvolvimento de formação em
competências transversais à organização

Colabora de forma organizada, proativa e
responsável na recolha do material necessário à

sua realização

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.5 Específica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Específica. 

Gestão da formação (Competência 4) 

Indicadores: 

 Estabelece contacto com empresas formadoras  

 Promove o desenvolvimento de formação em competências transversais à organização  

 Colabora de forma organizada, proativa e responsável na recolha do material necessário à sua 

realização 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Estabelece contacto com empresas formadoras 3 

Promove o desenvolvimento de formação em competências transversais à organização 3 

Colabora de forma organizada, proativa e responsável na recolha do material necessário à sua 

realização 
3 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Exercita o diálogo e o consenso mantendo postura
firme

Procura obter sempre feedback por parte dos
clientes

É transparente ao expor o seu ponto de vista sobre
os problemas da área ou equipa

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.5 Específica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Específica. 

Feedback (Competência 5) 

Indicadores: 

 Exercita o diálogo e o consenso mantendo postura firme 

 Procura obter sempre feedback por parte dos clientes 

 É transparente ao expor o seu ponto de vista sobre os problemas da área ou equipa 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Exercita o diálogo e o consenso mantendo postura firme 4 

Procura obter sempre feedback por parte dos clientes 4 

É transparente ao expor o seu ponto de vista sobre os problemas da área ou equipa 3 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Exercita o diálogo e o consenso mantendo postura
firme

Procura obter sempre feedback por parte dos
clientes

É transparente ao expor o seu ponto de vista sobre
os problemas da área ou equipa

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.5 Específica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Específica. 

Feedback (Competência 6) 

Indicadores: 

 Exercita o diálogo e o consenso mantendo postura firme 

 Procura obter sempre feedback por parte dos clientes 

 É transparente ao expor o seu ponto de vista sobre os problemas da área ou equipa 

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Exercita o diálogo e o consenso mantendo postura firme 4 

Procura obter sempre feedback por parte dos clientes 4 

É transparente ao expor o seu ponto de vista sobre os problemas da área ou equipa 3 
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0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Identifica sintomas ou indicadores de stress no
trabalho

Revela iniciativa para dar apoio emocional

Identifica possíveis maneiras de resolver problemas

Avaliado 2 Avaliação máxima Média da empresa

4.5 Específica 

A seção a seguir descreve o desempenho do avaliado na dimensão Específica. 

Gestão do stress (Competência 7) 

Indicadores: 

 Identifica sintomas ou indicadores de stress no trabalho 

 Revela iniciativa para dar apoio emocional 

 Identifica possíveis maneiras de resolver problemas  

Opções de resposta: 

1 – Discordo totalmente 

2 - Discordo 

3 – Nem discordo, nem concordo 

4 – Concordo 

5 – Concordo plenamente 

 

Avaliação Detalhada 

Indicadores comportamentais 
 

Identifica sintomas ou indicadores de stress no trabalho 3 

Revela iniciativa para dar apoio emocional 3 

Identifica possíveis maneiras de resolver problemas  2 
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 Anexo 5 – Procedimento GLOBE 

 

Procedimento GLOBE – Global Behavioral Evaluation 

 

1. Objetivo/Âmbito 

Este procedimento tem como objetivo definir todas as abordagens presentes na metodologia de avaliação de 

desempenho, GLOBE. 

2. Descrição do procedimento 

2.1 Contacto interempresas 

O primeiro contacto pode ocorrer por iniciativa de ambas as partes. Caso este contacto seja feito 

telefonicamente, o Consultor deve formalizar o acordado por via e-mail. Nesse contacto o Consultor deve: 

Dar a conhecer a metodologia de avaliação de desempenho – GLOBE. “O GLOBE – Global Behavioral Evaluation 

é uma ferramenta direcionada a responsáveis de recursos humanos que sintam a dificuldade em perceber as 

potencialidades dos colaboradores. Trata-se de uma metodologia de avaliação de desempenho por 

competências, que fornece informação para a tomada de decisão a vários níveis. Ao contrário das metodologias 

tradicionais, este permite a identificação de lacunas em toda a estrutura organizacional.”; 

Agendar a reunião de diagnóstico de competências. Caso não seja concretizável o agendamento da reunião, o 

Consultor deve sugerir o envio dos manuais de funções a serem avaliadas; 

Questionar quem são os intervenientes no processo de avaliação, isto é, os avaliados e avaliadores; 

É de grande importância mencionar que todas as pessoas sujeitas ao processo de avaliação devem ser 

avaliadas por superiores hierárquicos, de preferência, a chefia mais direta. O Consultor deve ainda explicar que 

os superiores podem ou não serem avaliados, no entanto, têm sempre um papel de avaliador e/ou supervisor. 

Em casos que os superiores hierárquicos também são sujeitos a avaliação, estes são sempre avaliados pelos 

“subordinados mais diretos”, numa abordagem “bottom-up”. 

O Consultor deve enviar o documento com as competências transversais ao Cliente para aprovação por parte 

do mesmo. 

Por fim, no e-mail deve ainda constar a proposta comercial do serviço. 

2.2 Reunião 

Como mencionado anteriormente, na primeira reunião, o Consultor dá a conhecer a metodologia de avaliação 

de desempenho através de um ficheiro powerpoint comercial elaborado para a ocasião. 

No decorrer da reunião o Consultor decide conjuntamente com o cliente quais as competências especificas a 

avaliar assim como a descrição das mesmas, isto é, os respetivos indicadores. 

Nesta reunião são discutidos prazos, quais os intervenientes e qual o serviço a prestar. 

2.3 Personalização do formulário 

De acordo com a informação obtida na reunião ou retirada dos manuais de funções, o Consultor encarrega-se 

de personalizar o questionário de acordo com as necessidades do cliente. 
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Após a personalização, o Consultor deve de enviar ao cliente para aprovação. Só depois de da receção da 

mesma é que o consultor pode avançar com o processo de avaliação, isto é, entregar à chefia mais direta em 

papel ou disponibilizar o respetivo link de acesso à plataforma de formulários. 

2.4 Análise dos resultados 

Aquando a receção das respostas na plataforma Google Forms, o Consultor deve descarregar o ficheiro Excel 

presente na mesma para a pasta do cliente em questão. A fase seguinte caracteriza-se na inserção dos dados 

presentes no ficheiro Excel descarregado para o documento “Tabela de Resultados”. Será neste ficheiro que os 

ficheiros serão trabalhados. Para cada cliente deve de existir uma tabela de resultados com o valor obtido de 

cada colaborador avaliado. 

2.5 Elaboração dos relatórios de avaliação de desempenho 

Após a receção das respostas aos questionários, é da responsabilidade do Consultor analisá-las e redigir o 

devido relatório com a informação obtida na etapa anterior. Para elaborar o documento, o Consultor deve de 

utilizar o ficheiro “Relatório de avaliação de desempenho BASE” presente na pasta CR-FM-CD da DROPBOX. É 

crucial que o consultor utilize o ficheiro para qualquer cliente com as devidas alterações. 

2.6 Entrega dos relatórios 

Dado o fim do processo de avaliação de desempenho e da elaboração dos relatórios de cada colaborador, o 

Consultor tem de enviar um e-mail notificando o cliente que o processo dá-se por terminado e que os outputs 

obtidos podem ser entregues em mão, numa reunião onde podem ser discutidos os resultados alcançados, ou 

enviados por meio digital, isto é, e-mail. 

Mesmo em situações que o cliente pretenda o envio por e-mail, o Consultor deve sempre optar por sugerir o 

agendamento da reunião, não só para discussão dos resultados como também dar o devido feedback e definir 

planos de ação.  

2.7 Reunião de feedback e de definição de planos de ação 

No decorrer da reunião devem ser esclarecidas dúvidas quanto aos resultados obtidos e definir planos de ação 

caso se aplique. Se, circunstancialmente, o cliente pretenda que a FREDERICO MENDES & ASSOCIADOS faça o 

devido acompanhamento das competências desenvolvidas, o Consultor deve agendar com o mesmo as sessões 

de acompanhamento. 

Cronograma 

 

 

 


