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RESUMO 

No modelo de gestão de recursos humanos, as organizações buscam cada vez mais gerir 

estrategicamente seus recursos humanos. Gerir e mensurar o desempenho humano na busca 

pela maximização de resultados torna-se cada vez mais uma necessidade das organizações. 

Desta forma, este estudo tem como objetivo conhecer e explorar os efeitos positivos e 

negativos da avaliação de desempenho para os colaboradores e para a organização, e buscar 

formas de minimizar os (possíveis) efeitos negativos decorrentes da avaliação. 

Para tal, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com colaboradores que aceitaram 

participar voluntariamente, na recolha de dados. Para a devida análise do conteúdo recolhido, 

foi recorrida a metodologia qualitativa. A empresa explorada neste estudo é a unidade 

brasileira de uma multinacional francesa do ramo alimentar. A metodologia utilizada pela 

companhia é semelhante ao método 180 graus, onde os participantes fazem uma 

autoavaliação do seu desempenho, são avaliados pelos seus gestores e também podem avaliar 

o gestor. 

Na análise dos resultados, os participantes destacaram os seguintes pontos positivos: práticas 

voltadas aos valores organizacionais e a importância da avaliação de desempenho no âmbito 

organizacional. E como pontos negativos, foram evidenciados os seguintes tópicos: falta de 

perceção de mudanças significativas após a implementação da avaliação de desempenho; 

foco apenas no bônus anual, descurando do propósito de desenvolvimento; falta de clareza 

no que tocam os objetivos, resultados e sobre o futuro do colaborador; a sensação de 

obrigatoriedade, apenas para se cumprir com formalismos; e a falta de preparo de alguns 

avaliadores. 

Este estudo permitiu identificar um conjunto de potenciais efeitos da avaliação de 

desempenho. Sugere-se, porém que sejam desenvolvidos mais estudos com essa temática, 

sobretudo voltados para os efeitos negativos e como evitá-los. 

Palavras-chave: avaliação de desempenho; gestão de desempenho; Success Factors; 

implicações da avaliação de desempenho para os colaboradores. 
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ABSTRACT 

In the Human Resources Management model, organizations seek to strategically manage 

their human resources. Managing and measuring human performance in the pursuit of 

maximizing results an important need of the organizations. This research aims to explore the 

positive and negative effects of performance appraisal for employees and the organization, 

and seek ways to minimize the (possible) negative effects arising from the appraisal. 

Semi-structured interviews were conducted with employees who agreed to participate 

voluntarily in this study. For the content analysis of the collected data, the qualitative 

methodology was used . 

The company explored in this study is the Brazilian unit of a French  multinational food 

industry. The appraisal system used by the company is similar to the 180 degree method, 

where participants make a self-assessment of their performance, are evaluated by their 

managers and can also evaluate the manager. 

In the analysis of the results, the participants underlined the following positive points: 

practices focused on organizational values and the importance of performance evaluation at 

the organizational scope. And as negative points, the following topics were underlined: no 

perception of significant changes after the implementation of the performance evaluation; 

focus only on the annual bonus, neglecting the development purpose; lack of clarity 

regarding the objectives, results and future of the employee; the feeling of obligation, only 

to be fulfilled with formalisms; and the lack of preparation of some evaluators. 

The study attempts to make a contribution to better understand the potential side effects of 

appraisal systems. More research is needed on this topic, especially focusing on the negative 

effects and how to avoid them. 

Keywords: performance evaluation; performance management; Success Factors; 

implications of performance evaluation for employees. 
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1. INTRODUÇÃO 

No modelo de gestão de recursos humanos, as organizações buscam cada vez mais gerir 

estrategicamente seus recursos humanos, onde o colaborador passa a ser um ativo 

diferenciador e crucial para atingir os seus objetivos (Dias & Paraíso, 2011). Em decorrência 

desse cenário, gerir e mensurar o desempenho humano na busca pela maximização de 

resultados torna-se cada vez mais uma necessidade das organizações. Gerir o desempenho 

contribui para o sucesso organizacional através de melhorias comportamentais, como 

também melhorias organizacionais, tecnológicas e processuais (Gomes et al., 2008, citado 

por Dias & Paraíso, 2011). 

Num mundo globalizado e competitivo, avaliar e recompensar aqueles que mais produzem 

pode gerar resultados positivos, mas também favorecer a conflitualidade (Brandão et al., 

2008). Desta forma, este estudo tem como objetivo conhecer e explorar os efeitos positivos 

e negativos da avaliação de desempenho para os colaboradores e para a organização, e buscar 

formas de minimizar os (possíveis) efeitos negativos decorrentes da avaliação. 

A motivação pela temática surge sobretudo pela sua pertinência teórica. Diversos autores ao 

longo dos anos abordam a eficácia estratégica da avaliação de desempenho e questionam se 

é, de fato, um sistema útil, ou um processo que pode propiciar a um ambiente de trabalho 

desconfortável e desmotivador. É também de grande relevância elaborar estudos 

relacionados com o comportamento organizacional, sobretudo comportamentos que 

influenciam o bem-estar dos colaboradores, a gestão estratégica das pessoas e o sucesso 

organizacional. Espera-se, ainda, que este estudo auxilie as organizações na melhoria de seus 

processos e políticas voltadas à gestão de desempenho. 

Em uma primeira parte, será apresentado o enquadramento teórico, onde será abordada a 

evolução histórica da gestão dos Recursos Humanos (GRH) e da avaliação de desempenho. 

Na sequência, será descrito o conceito de avaliação e gestão do desempenho, os principais 

métodos descritos na literatura e serão apresentados, ainda, as limitações e implicações da 

ferramenta. 

Na segunda parte, será apresentado o estudo empírico, a empresa objeto de estudo e a sua 

avaliação de desempenho, os resultados e discussão e as conclusões do estudo. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 O MODELO DE GRH E DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

No decorrer das últimas décadas, o trabalhador passou a ser visto dentro das organizações 

como um ser pensante e complexo. Ele também evoluiu sua posição, exigindo participação 

nas decisões, organizando-se através de sindicatos, grupos e comissões internas e, muito mais 

que tudo isso, passou a ser a chave principal para o sucesso e competitividade das empresas. 

A ideia de criar mecanismos que tornassem o colaborador mais produtivo surgiu apenas nas 

primeiras décadas do século XX, com a estruturação da função pessoal influenciada pela 

visão Taylorista e sua gestão científica. Neste modelo, o trabalhador é visto como “homem-

máquina”, que não possui ambições de crescimento, é preguiçoso e capaz de desempenhar 

atividades simples e repetitivas. O seu comportamento traduz-se na resposta aos estímulos, 

cabendo à gestão pensar e desenhar os estímulos certos para que o trabalhador execute o que 

a gestão pretende. A responsabilidade pelo bom ou mau desempenho do trabalhador decai 

ao seu superior que precisa recrutar, treinar, controlar e cobrar resultados de seus 

colaboradores, e como consequência, oferecer um bom programa de remuneração que inclua 

esses estímulos  (Casado, 2002). 

A filosofia Taylorista foi de suma importância porque suscitou novas questões para as quais 

não existia resposta ao tempo, tais como: processos de seleção (decorrentes da divisão do 

trabalho), necessidades de formação, avaliação de desempenho e gestão de incentivos. Estas 

questões exigiram maior sofisticação na organização do trabalho e nas pessoas (Gomes et al., 

2008). 

Após diversas transformações, o modelo tradicional inspirado na gestão científica taylorista 

perde forças e necessita de mudanças. Com o surgimento de sindicatos e maior exigência por 

parte dos trabalhadores no que diz respeito à saúde, segurança e regulamentação das 

profissões, surge o Modelo das Relações Humanas, em meados dos anos 1920, onde o homem 

passa a ser visto como um todo, e sua natureza humana é considerada um importante fator 

no desempenho do mesmo (Casado, 2002). Este modelo, que ganhou corpo a partir dos 

estudos de Hawthorne em 1924 buscava equilibrar a visão humanista e a lógica da eficiência 

económica. Ou seja, tratava-se de procurar uma resposta para a questão de como maximizar 
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o potencial dos colaboradores sem deixar de lado o bem-estar e a qualidade de vida (Gomes 

et al., 2008). 

Na década de 1980 surge um novo conceito, nomeado como Modelo dos Recursos Humanos. 

Nele, “diferentes fatores se inter-relacionam no processo motivacional: dinheiro, aspetos 

sociais, o trabalho em si e perspetivas de crescimento” (Casado, 2002, p. 249). Esta evolução 

surgiu com o desprendimento da conotação tradicional do RH, tornando-se uma peça 

fundamental na estratégica do negócio na medida em que podem contribuir para reforçar a 

posição competitiva da empresa (Gomes et al., 2008). Mas ao contrário da gestão científica 

que pressupunha um comportamento estandardizado dos indivíduos, isto é, que todos 

respondem de igual modo aos mesmos estímulos, o modelo de GRH reconhece as diferenças 

entre indivíduos, pelo que o empenho e a contribuição de cada um para a estratégia 

competitiva implica da parte da gestão um esforço no sentido de lhe criar as condições e 

propiciar a formação e desenvolvimento mais adequadas ao seu perfil, para que o 

colaborador alcance os objetivos estabelecidos. 

O maior contributo do progresso da Gestão dos Recursos Humanos foi a ideia de que cada 

indivíduo possui diferentes características e, consequentemente, diferentes contributos. E daí 

a necessidade de uma avaliação do desempenho individual, para que se possa mensurar este 

contributo, levando em consideração as suas potencialidades. 

Acompanhando esta evolução, os programas de avaliação de desempenho não são recentes 

em nossa história. Em 1842, o governo americano aprovou a lei que previa a criação e a 

aplicação de um relatório anual aos chefes de departamento do serviço público federal, que 

avaliava sobretudo o desempenho e a necessidade de substituição dos mesmos. Em 1880, o 

exército americano desenvolveu um sistema mais funcional de avaliação de desempenho, 

mas que só se assemelhou aos hoje conhecidos após a Segunda Guerra Mundial (Chiavenato, 

1998, citado por Mattos, 2003). Popularmente utilizada para o recrutamento, seleção e 

desenvolvimento dos militares até à década de 1960, a avaliação de desempenho passou a ser 

desenvolvida e utilizada também no meio organizacional, primeiramente para a seleção de 

executivos, e posteriormente para mensurar recompensas, pagamentos e promoções em 

meados da década de 1970 (Mattos, 2003).  

A partir de então, acentuaram-se as necessidades das empresas de garantir uma maior 

eficiência dos recursos humanos para colmatar aspetos sociais importantes decorrentes da 
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globalização, dos choques petrolíferos e das mudanças tecnológicas. Evoluiu o conceito de 

avaliação de desempenho e, consequentemente, o pensamento estratégico das organizações, 

influenciada pela obra de Peter Drucker sobre o conceito de gestão por objetivos e definição 

de metas em conjunto com os trabalhadores (Marras et al., 2012; Cunha et al., 2010, citados 

por Russo, 2017). 

Caetano (1996, citado por Russo, 2017) afirma que nos anos 1990 surgiram discussões sobre 

outros aspetos, que até então não haviam sido debatidos, como por exemplo o contexto em 

que a avaliação ocorria. Esta abordagem salientava três pontos: a organização enquanto 

processo social dos trabalhadores (através das relações interpessoais), o momento específico 

da avaliação (reuniões e sessões do processo) e a perceção da avaliação (o rigor e a precisão 

dos pareceres dos avaliadores). 

No cenário atual, as organizações buscam através de diversas ferramentas incorporar, 

motivar e desenvolver seus talentos para superar a concorrência. Não somente isto, faz-se 

de suma importância que se crie um ambiente que harmonize a lucratividade com uma nova 

geração de trabalhadores, que estão cada vez mais informados, exigentes e qualificados (Lang, 

2001). 

Estas necessidades sugerem o desenvolvimento e uso de ferramentas de gestão, como a 

avaliação de desempenho – que pode ser ao nível individual, de equipa ou organizacional 

(Pereira, 2013). A seguir, será abordado o conceito de avaliação e gestão de desempenho e 

seus principais objetivos. 

 

2.2 A AVALIAÇÃO E A GESTÃO DO DESEMPENHO 

Em decorrência destas mudanças e do aumento da complexidade das relações intra-

organizacionais, o conceito e a visão da avaliação do desempenho humano nas organizações 

também evoluiu. 

Para Pereira (2013), as empresas se preocupam com esta metodologia pois a sua ausência ou 

inadequada aplicação impossibilita um sistema integrado e eficaz de gestão organizacional. A 

autora também reitera a importância da criação de elementos e estudos voltados às relações 

individuais e da organização como um todo, já que “a essência da avaliação de desempenho 
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está no que motiva o comportamento das pessoas no domínio do trabalho, ou seja, o que as 

faz querer fazer com benefício para a organização” (Pereira, 2013, p. 13). 

O sistema de avaliação de desempenho é definido como “um conjunto de normas e 

procedimentos que viabiliza o diagnóstico e a gestão do desempenho, obtendo informações 

para o desenvolvimento das pessoas, incentivos salariais, movimentação de pessoal, etc.” 

(Odelius, 2000 citado por Mattos, 2003, p. 15) 

Serrano (2010) aponta seus principais objetivos: 

 Determinar aspetos positivos e negativos, qualidades pessoais e rendimento do 

colaborador; 

 Avaliar o desempenho individual e sua adequação à função; 

 Permitir formular critérios voltados à política salarial, promoções e premiações por 

mérito; 

 Controlar o grau de correspondência indivíduo-obrigações, bem como re-adequar 

objetivos individuais e criar novas metas; 

 Estimular o colaborador a superar-se, na busca por uma classificação cada vez mais 

alta, entre outros. 

Todavia, é importante referir que tais objetivos são pretendidos em sua totalidade, mas  

raramente são cumpridos em simultâneo, razão pela qual podem gerar efeitos negativos, ou 

mesmo perversos, como serão discutidos mais adiante. 

Para Almeida (2008), a avaliação de desempenho é definida como um processo formal e 

sistemático que busca avaliar os resultados individuais em face dos objetivos previamente 

estabelecidos, possibilitando detetar desvios que mereçam maior atenção e desenvolvimento. 

Na perspetiva da Economia do Trabalho, o desempenho de um funcionário depende da 

somatória de três fatores: as suas aptidões inatas, as suas qualificações ou o seu capital 

humano acumulado, e o seu esforço. Medidas quantitativas são frequentemente consideradas 

mais objetivas e mais fáceis de serem calculadas, com a finalidade de se justificar o cálculo de 

um bônus ou uma remuneração variável, por exemplo. Já as avaliações qualitativas são mais 

subjetivas e podem ser utilizadas para evitar falhas comuns das medidas quantitativas, como 

um baixo desempenho resultante de uma situação incontrolável, como por exemplo um 

fenômeno natural ou uma crise económica do mercado (Lazear & Gibbs, 2011). 
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A gestão do desempenho surgiu como um conceito mais amplo e está intimamente ligada às 

técnicas utilizadas pela avaliação de desempenho. O termo Gestão envolve três vertentes: 

planeamento, acompanhamento e avaliação. O planeamento diz respeito à fase de 

estabelecimento de metas, objetivos, indicadores e recursos necessários. O acompanhamento 

é justamente a fase de acompanhar e garantir que a avaliação ocorra como o planeado, 

buscando prever e solucionar possíveis desvios e falhas identificadas. E a avaliação compara 

os resultados alcançados e esperados. A junção destas duas últimas fases promove o que 

chamamos de mecanismo de feedback de desempenho (Guimarães, Rosa & Ramagem, 1998 

citado por Mattos, 2003). 

Para Aguinis (in press citado por Gomes et al., 2008, p. 484) a gestão do desempenho pode 

ser definida como “um processo contínuo de identificação, medição e desenvolvimento dos 

indivíduos e equipas, e de alinhamento do respetivo desempenho com os objetivos 

estratégicos da organização”. 

Gomes (et al., 2008) complementam a definição de gestão do desempenho como um 

processo onde se define os padrões de resultados organizacionais que estão em acordo com 

os objetivos e estratégia da organização, e para se atingir seus objetivos faz-se necessário 

satisfazer as seguintes atividades: 

 Definir os objetivos organizacionais, das equipas, departamentos e individuais; 

 Implementar um sistema de avaliação de desempenho; 

 Promover formação e desenvolvimento; 

 Promover processos de feedback e coaching, onde se possa refletir processos 

passados e apontar melhorias futuras; 

 Planear carreiras e gerir de/pela cultura. 

Gomes (et al., 2008) apontam que a gestão do desempenho tem sido muitas vezes limitada à 

avaliação do desempenho, onde se pressupõe que a importância está somente no 

desempenho e contributo individual de seus membros. Mais que isto, o desempenho está 

muito além da relação homem-trabalho. 

O desempenho está diretamente influenciado por diversas fontes, nomeadamente: práticas 

organizacionais, práticas de liderança, problemas pessoais, aspetos relacionados com o posto 

de trabalho e fatores externos. Todas estas fontes podem ditar o (in)sucesso do desempenho 
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individual, do grupo ou mesmo da organização. E é por estes diversos fatores que a gestão 

do desempenho necessita de uma abordagem holística e que não foque somente na dimensão 

humana, mas que leve em consideração toda a sua complexidade (Gomes et al., 2008). 

Em resumo, a gestão do desempenho diferencia-se da tradicional avaliação de desempenho 

pois traz como objetivo o sucesso estratégico não somente pela melhoria no comportamento 

dos colaboradores, como também a evolução dos aspetos organizacionais, tecnológicos e 

processuais, essenciais para o sucesso competitivo (Gomes et al., 2008). 

Ainda segundo os autores, é importante que o colaborador compreenda sua importância e 

seu contributo no alcance do sucesso organizacional. Sem esta clareza, a avaliação de 

desempenho tornar-se-á um instrumento de discriminação e diferenciação, favorecendo 

possíveis resistências e conflitos. Assim, a gestão do desempenho (quando bem elaborada e 

bem utilizada pela organização) contribui para a melhoria dos processos de trabalho, maior 

eficácia e qualidade, favorecendo ainda a motivação, o desenvolvimento e a qualidade de vida 

do colaborador. 

Peretti (2001, citado por Pereira, 2013) afirma que os sistemas de avaliação de desempenho 

contribuem para um melhor clima no trabalho, além de tomadas de decisão mais precisas e 

coerentes devido a maior atenção por parte dos dirigentes e gestores. Promoções, alterações 

de postos de trabalho, desenvolvimento e administração de remunerações são outros fatores 

influenciados pela ferramenta. 

A avaliação de desempenho permite que os colaboradores tomem conhecimento daquilo que 

a sua chefia mais valoriza, quais são os pontos positivos de si próprio e como alcançá-los 

(Chiavenato, 1995, citado por Braga, 2014). E para a empresa, permite que a mesma utilize 

os seus resultados para tomar decisões importantes quanto à carreira dos seus avaliados. Se 

bem empregada, permite recompensar àqueles que realmente se esforçam e que contribuem 

para o sucesso da organização (Braga, 2014). 

A seguir, serão descritos os principais métodos de avaliação de desempenho presentes na 

literatura. 

 

2.3 OS DIFERENTES MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
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A avaliação de desempenho pode ser baseada em um ou mais métodos, consoante a realidade 

de cada organização e os objetivos esperados (Mattos, 2003). 

Gomes (et. al, 2008) classifica os métodos de avaliação em dois grupos: métodos orientados 

para o comportamento e métodos orientados para os resultados. Como exemplo dos 

métodos do primeiro tipo, os autores apontam as seguintes abordagens: 

 Ensaio narrativo: o avaliador descreve, por escrito, os pontos fortes e fracos do 

colaborador, potencialidades e sugestões de melhoria. Quando bem empregado, este 

método promove um bom feedback e é um método orientado para o 

desenvolvimento. Como ponto negativo, tende a dificultar a comparação entre 

colegas e departamentos, o que pode prejudicar as decisões voltadas à gestão de 

pessoas, como promoções e progressões de carreira. 

 Escala gráfica ou de atributos: este método classifica o desempenho numa escala - 

numérica ou entre “insatisfatório” para “excelente”, por exemplo - e pode avaliar 

diversos atributos definidos pela empresa. As principais vantagens do método são os 

baixos custos, a facilidade na sua utilização e a perspetiva de aplicação em áreas e 

funções diferentes. Entre as desvantagens estão: critérios ambíguos ou mal definidos, 

devido às diferenças entre funções, além da possibilidade de os atributos serem 

interpretados de maneira divergente, consoante o avaliador. 

 Checklist comportamental: semelhante ao método anterior, o checklist consiste em 

pontuar o desempenho com base numa escala de, por exemplo, cinco pontos: (1) 

discordo plenamente a (5) concordo plenamente. São apresentadas diversas 

afirmações, onde se escolhe aquelas que melhor revelam o desempenho do 

colaborador. 

 Incidentes críticos: este método se concentra em avaliar o colaborador baseado em 

eventos e comportamentos com impacto significativo no seu desempenho. Promove, 

principalmente, a discussão regular destes efeitos, e serve para nortear a definição de 

aspetos específicos para os dois métodos descritos anteriormente. Como ponto 

negativo, pode gerar resistência dos avaliadores, que deverão acompanhar de forma 

recorrente os seus subordinados. 

 BARS (behaviorally anchored rating scales): estas escalas são, segundo os autores, 

uma variação das escalas de ordenação gráfica. Seus critérios de avaliação são 
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baseados em termos comportamentais, podendo se basear em incidentes críticos para 

retratar os diversos níveis do desempenho. 

 Assessment Centers: utilizados com mais frequência na avaliação de quadros 

superiores e com a finalidade de desenvolvimento, certificação e progressão de 

carreira, os assessment centers consistem num método que avalia dimensões assentes 

nos comportamentos ou desempenho dos participantes, através de exercícios e/ou 

simulações (Chen & Naquin, 2006 citado por Gomes, et. al., 2008). Devido a sua 

eficácia avaliativa, a variedade de exercícios e a diversidade de avaliadores, este 

método é considerado o ideal para a avaliação de competências pouco ou dificilmente 

evidenciadas no dia a dia. 

 Ordenação simples: utilizado para auxiliar as decisões de gestão, como por exemplo 

promoções ou compensações, o avaliador ordena os seus subordinados e os 

classifica, do melhor para o pior, de acordo com determinadas dimensões. Não é 

adequado para transmitir feedback, já que não são divulgados quais foram os critérios 

para a ordenação, o que dificulta a identificação dos pontos nos quais o avaliado 

deverá progredir. 

 Comparações emparelhadas: nesta abordagem, os colaboradores são contrastados 

em pares, levando em consideração um critério. O avaliador elege o melhor de cada 

par, e posteriormente ordena os colaboradores, do melhor para o pior (ou seja, 

daquele que venceu mais vezes, até aquele que venceu menos vezes). Semelhante à 

ordenação simples, este método facilita as decisões de gestão, mas é pouco válido 

para fins de feedback e desenvolvimento. 

 Distribuição forçada: também conhecido como o sistema de quotas na 

Administração Pública portuguesa, neste método o avaliador é obrigado a classificar 

os avaliados segundo uma dada distribuição. São criadas categorias e respetivas 

porcentagens, e os autores sugerem um exemplo claro: “apenas 15% das pessoas 

pode ser atribuída à categoria muito bom, 35% à categoria adequado, e 15% à categoria 

inadequado” (p. 512). Como pontos positivos, este método obriga que o avaliador 

diferencie os avaliados, e evita que os mesmos tenham um comportamento de 

leniência: quando atribui-se elevadas notas para todos, em detrimento do mérito. É 

ideal para efetuar a diferenciação do mérito, mas falho se o desempenho dos 

colaboradores for muito semelhante, o que pode gerar sentimento de injustiça e 

diminuir a sua eficácia. 
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No grupo de métodos orientados para os resultados, diversos estudos citados por Gomes 

(et. al., 2008) e Pereira (2013) descrevem outros dois métodos: 

 Gestão por objetivos: nesta abordagem, os objetivos organizacionais são definidos 

de maneira estratégica, e posteriormente replicados para cada área em forma de 

cascata, desde a direção até cada um dos funcionários. Assim, a avaliação é medida 

através da contribuição de cada avaliado para o alcance do sucesso estratégico da 

organização. “Uma vez definidos os objetivos de eficácia, eficiência, inovação, ética, 

qualidade, estes passam a constituir padrões em relação aos quais o desempenho é 

avaliado” (Locke & Latham, 1990, citado por Gomes, et. al., p. 515). 

 Balanced Scorecard (BS): desenvolvido por dois professores de Harvard, Robert 

Kaplan e David Norton, o Balanced Scorecard destaca os aspetos críticos voltados 

aos objetivos empresariais, para além da perspetiva estritamente financeira. Sua 

aplicação permite que o desempenho seja avaliado de acordo com critérios voltados 

às seguintes categorias: cliente (tempo de atendimento, qualidade ou custo), processos 

internos (competências, processos e decisões), inovação ou aprendizagem/crescimento 

(desenvolvimento de novos produtos, processos de inovação e capacidade de 

renovação e melhoria) e financeira (interesses dos investidores e o resultado das 

categorias anteriores). É possível, ainda, que surjam outras categorias, a depender da 

realidade de cada organização. 

A avaliação de desempenho também pode variar consoante o avaliador. Gomes (et. al., 2008) 

e Mattos (2003) identificam como avaliadores mais comuns: 

 Chefia direta: Na situação mais comum, a chefia direta é o avaliador por excelência, 

é esperado que a chefia direta seja a pessoa mais próxima e quem conhece melhor o 

colaborador, além de ser a responsável por decisões voltadas às promoções, 

premiações e de gestão. Como pontos negativos, existem áreas de difícil participação 

e observação por parte do gestor (como, por exemplo, grupos de grande dimensão), 

ou quando não há preparação e maturidade por parte do avaliador, resultando no 

descrédito e diminuindo a perceção de equidade e justiça. 

 Colegas/Pares: para solucionar o problema de áreas onde há pouca observação do 

gestor, as empresas podem recorrer à avaliação através dos pares. Também pode ser 

vantajoso utilizar este método para o caso de uma promoção interna, onde a avaliação 
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dos colegas permite verificar a aceitação da equipa. Entretanto, é preciso cautela na 

aplicação desta abordagem. Grupos unidos podem evitar más avaliações, e grupos 

competitivos podem prejudicar o avaliado, o que em ambos os casos, distorcem o 

objetivo da avaliação. 

 Autoavaliação: neste método, o colaborador é quem avalia o seu próprio 

desempenho. Como pontos positivos, este método permite que o colaborador tenha 

maior consciência do que fez e que poderia melhorar, responde de forma mais 

espontânea e tem a possibilidade de participar do processo de avaliação de maneira 

mais ativa. Mas para que a ferramenta atinja os seus objetivos, é preciso que a empresa 

tenha um alto grau de maturidade. 

 Avaliação 360°: composta pelo conjunto de diversos avaliadores, desde o gestor, 

pares, subordinados, clientes e até mesmo o próprio avaliado, a Avaliação 360° 

possibilita que o colaborador seja avaliado por diversas perspetivas. São levantados 

pontos fortes e pontos para se desenvolver, e transmitidos para o avaliado através de 

sessões de feedback. Tais pontos são discutidos em conjunto, o que permite uma 

maior compreensão dos comportamentos, além de criar planos de melhoria. 

Novamente, é preciso um alto grau de maturidade da organização, clareza dos 

objetivos, envolvimento das partes, boa comunicação, respeito pela 

confidencialidade, entre outros aspetos que são chave para o (in)sucesso da 

ferramenta. 

Em suma, existe uma infinidade de formas e possibilidades destes métodos serem utilizados 

e adaptados conforme a necessidade de cada organização. Todavia, é importante ressaltar 

que a escolha adequada do(s) método(s), para cada realidade e objetivo, influencia 

diretamente no resultado do processo de avaliação (Mattos, 2003).  

Métodos voltados para os atributos (por exemplo, as escalas) facilitam na tomada de decisões 

de gestão. Já os métodos voltados para aspetos comportamentais (como exemplo: as escalas 

BARS ou os Assessment Centers) favorecem a qualidade do feedback, e os métodos 

baseados nos resultados diminuem a subjetividade e focam-se nos objetivos, o que exige 

maior maturidade dos envolvidos (Gomes et al., 2008). E por fim, a figura do avaliador é 

também de grande relevância, podendo ser um fator determinante, nomeadamente da 

perceção de justiça, do envolvimento, da possibilidade de autoavaliação e da seriedade do 

processo. 
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Gomes (et al., 2008) recomendam que a empresa não se limite exclusivamente a um método 

apenas. Avaliações focadas apenas em resultados não esclarecem quais foram os fatores que 

influenciaram os resultados abaixo do esperado, o que dificulta no levantamento de medidas 

corretivas. O mesmo ocorre em avaliações focadas apenas no comportamento, já que o 

avaliado poderá sobrevalorizar apenas o que é pontuado na avaliação. “A utilização conjunta 

de resultados e de critérios de avaliação comportamental e de processo permitirá obter uma 

visão mais completa da globalidade da função e das suas diferentes tarefas, responsabilidade 

e desempenho - tornando-se o processo mais relevante, sensível, fiável e aceitável” (p. 497). 

Apesar da extensa lista de benefícios que a avaliação de desempenho promove para a GRH, 

para as pessoas e para a organização, alguns estudos sugerem que aspetos negativos da 

avaliação do desempenho possam surgir. A seguir, serão discutidos estes aspetos e suas 

principais causas. 

 

2.4 AS LIMITAÇÕES E IMPLICAÇÕES DA AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO 

A avaliação de desempenho envolve observar, julgar e intervir. Mais que isto, é também um 

processo humano e inexato. Esta inexatidão, gerada por erros cometidos por avaliadores e 

organizações, torna sua eficácia frequentemente contestada (Cascio, 2006, citado por Gomes 

et al., 2008). Entre os efeitos mais negativos, encontram-se “a desconfiança no processo, a 

quebra da motivação, a diminuição da identificação com a organização, a degradação das 

relações entre os superiores e os subordinados, e paradoxalmente, a quebra nos níveis de 

desempenho” (Gomes et al., 2008, p. 518). 

Serrano (2010) alerta para os riscos que podem surgir da avaliação. Se mal-empregada, seu 

grau de subjetividade pode distorcer seu objetivo, causando desconfiança, sentimento de 

injustiça e incorreções. 

Falhas na construção do sistema, escolha por métodos inadequados e erro na maneira como 

conduzir o processo avaliativo são fatores apontados por Mattos (2003) como razões para a 

falha no êxito da avaliação de desempenho. 

Schraeder, Becton & Portis (2007) afirmam que a maioria das desvantagens relacionadas à 

utilização da ferramenta estão relacionadas a dois fatores: a sua utilização inadequada e se o 
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sistema de avaliação escolhido não estiver alinhado à cultura da organização. De acordo com 

diversos estudos referidos pelos autores, são descritos outros problemas, tais como: 

 Perturbação à melhoria de qualidade: alguns estudiosos afirmam que o 

gerenciamento total da qualidade elimina a necessidade de avaliações de desempenho, 

e que a sua utilização prejudica a busca pela qualidade. 

 Perceções negativas: a aplicação de uma avaliação formal de desempenho pode criar 

tensão e medo entre os funcionários, além de uma possível tensão entre supervisores 

e subordinados. A experiência pode se tornar até assustadora, e a organização precisa 

criar medidas que evitem estas sensações, até para se atingir melhor qualidade no 

desempenho. Há até mesmo situações onde gestores evitam conduzi-los. 

 Questões jurídicas: os resultados decorrentes de avaliações de desempenho podem 

influenciar diretamente decisões de promoção. Se mal-empregadas, seu resultado 

pode ter efeitos negativos sobre os funcionários, levando a ações legais, sendo 

dispendioso para a organização. 

 Objetivos de desempenho: frequentemente utilizados em conjunto com avaliações 

de desempenho, os objetivos de desempenho ou resultados podem trazer 

consequências negativas quando muito desafiantes, sendo prejudiciais sobre a 

eficácia dos funcionários em estágio inicial de aprendizagem. 

 Salário por mérito ou remuneração baseada no desempenho: falhas no pagamento 

de salários baseados em mérito ou baseados em desempenho podem ser associados 

aos erros inerentes aos sistemas de avaliação de desempenho, o que exige que tais 

avaliações sejam cada vez mais precisas. 

 Erros: para se evitar conflitos e discordâncias quanto aos critérios avaliados, 

supervisores podem expandir as classificações dos funcionários, excedendo seu 

verdadeiro desempenho e resultado. Classificações infladas são uma doença comum 

nas avaliações de desempenho mal-empregadas. 

 

Heathfield (2007) afirma que o processo de avaliação de desempenho tradicionalmente 

aplicado é falho e incongruente com os ambientes de trabalho orientados para a missão, visão 

e valores, presentes hoje em organizações diferenciadas. A autora também afirma que “o 

processo de avaliação de desempenho tradicional trata os funcionários como bens da 
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empresa, não consegue criar um diálogo e raramente resulta em desenvolvimento e progresso 

positivos dos funcionários” (p. 6). 

Através de uma revisão da literatura sobre o tema, Javidmehr & Ebrahimpour (2015) 

descreveram alguns efeitos negativos que podem influenciar diretamente no processo de 

avaliação, tais como: 

 Efeito Halo: é a tendência a classificar um colaborador uniformemente como bom 

ou mal noutras características, caso ele seja bom ou mal numa característica 

específica. Ou seja, Halo é a tendência a permitir que a avaliação de um indivíduo 

numa característica influencie a avaliação desta mesma pessoa noutras características 

específicas. 

 Contraste: ocorre quando o gestor compara o desempenho de um colaborador ao 

desempenho dos outros, o que resulta com algum deles numa classificação inferior, 

mesmo que ele desempenhe o esperado. Outro problema decorrente deste tipo de 

avaliação é o efeito de ordem, onde os colaboradores classificados em primeiro lugar 

são considerados superiores aos avaliados em último lugar. 

 Proximidade: este erro resulta da maneira como os itens da avaliação foram inseridos 

e/ou ordenados no formulário, e a influência dos itens entre si, de acordo com a sua 

classificação. Por exemplo, caso o avaliador tenha classificado o item anterior como 

muito favorável, ele poderá ser influenciado a classificar favoravelmente o próximo 

item. 

 Tendência central: revela a tendência dos avaliadores em classificar os colaboradores 

de forma parecida, mantendo-os numa parte intermediária da escala, evitando assim 

fazer julgamentos. 

 Efeito spill-over: este efeito ocorre quando o desempenho atual é avaliado com base 

nos resultados das avaliações passadas. Se elas foram positivas, o avaliador poderá 

tender a continuar a classificar o colaborador positivamente, mesmo que ele não 

tenha mantido e/ou atingido o desempenho esperado. 

 Efeito de recência: ocorre quando o avaliador tende a classificar o colaborador 

baseado apenas em eventos recentes, não considerando o desempenho como um 

todo. 



 15 

Outra revisão da literatura, produzida entre os anos 1980 e 2010 e realizada por Davis (2012), 

destacou os seguintes erros: preconceito e nível de identificação do gestor com o 

colaborador, que influencia na pontuação; avaliação baseada apenas na adaptabilidade do 

colaborador com aspetos sociais, políticos e culturais, independentemente do seu 

desempenho real; falta de formação dos gestores para o processo de avaliação; a falta de 

apoio do RH quando surgem dificuldades, e a não inclusão dos gestores no processo de 

criação/implementação da ferramenta; o feedback autoritário e desequilibrado, onde o gestor 

julga e o avaliado se justifica, não havendo espaço para o diálogo e, como resultado, uma 

sessão onde o colaborador se sente pouco confortável; a falta de feedback e 

acompanhamento contínuo, para reduzir os pequenos erros durante o processo de 

desenvolvimento, limitando-se apenas ao período, no ano, destacado para a avaliação; a 

subjetividade nas avaliações 360° e o risco da avaliação em anonimato. 

No que diz respeito ao feedback, Heathfield (2007) aponta para os riscos do despreparo dos 

gestores. Ele sabe que terá de justificar sua avaliação e ilustrar com fatos reais quando 

solicitado, o que pode resultar uma resposta defensiva do funcionário. Como consequência, 

o gestor evita um feedback honesto, indo contra o objetivo da avaliação de desempenho. Na 

perceção do funcionário, quando avaliado abaixo das suas expectativas, pode ver o seu gestor 

como punitivo. 

Num estudo experimental realizado em doze organizações holandesas, Raemdonck & 

Strijbos (2013) constataram que o feedback necessita ser formulado da maneira mais 

específica e elaborada possível. Supervisores e colegas de trabalho devem ser formados para 

o processo, e devem receber instruções sobre a qualidade do seu feedback, o que resultará 

numa maior aceitação e disposição por parte do avaliado. O estudo também revelou que 

fatores como escolaridade e fase de carreira também podem influenciar a receptividade dos 

colaboradores - os de baixa escolaridade aceitam melhor o feedback de um supervisor direto, 

e os que estão em fase final de carreira reagem melhor quando o avaliador é mais experiente. 

Através de uma pesquisa feita pela internet, Nickols (2007) investigou os aspetos negativos 

relacionados aos custos da avaliação de desempenho. Sua crítica afirma que o sistema 

consome muito tempo e energia, desmotiva seus participantes, prejudica a confiança e o 

trabalho em equipa e oferece pouco custo-benefício. O autor ainda elencou Soft Costs 

decorrentes de avaliações de desempenho, nomeadamente: redução da produtividade; 

diminuição no desempenho a longo prazo; surgimento de angústia e estados emocionais 
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negativos, como: preocupação, depressão e estresse; diminuição da moral e da motivação; 

enfatização do desempenho individual em vez do desempenho em equipa (pode ser um fator 

divisivo em um ambiente onde o trabalho em equipa é genuíno e necessário); visão de curto-

prazo (desconsiderando o que o funcionário fez à organização a longo prazo); 

institucionalização dos valores e preconceitos existentes; medo e falta de confiança na gestão; 

jogos políticos e conflitos de interesse. 

Lazear & Gibbs (2011) apontam para aspectos negativos da avaliação do desempenho, como 

os custos associados ao processo e a influência da má administração do sistema no 

comportamento dos participantes. Os autores também apontam para a complexidade em se 

avaliar o desempenho de maneira eficaz, como a dificuldade em avaliar atividades em grupos 

(dificuldade em saber quem realmente foi o responsável), o risco em não saber e/ou não 

visualizar quem são os colaboradores mais cooperativos (por não ser possível observá-los à 

todo instante), a possibilidade de free-riding (quando alguns se aproveitam do trabalho dos 

colegas para ganhar pontos) e até mesmo a influência da sorte (quando um colaborador está 

no lugar certo, na hora certa). 

Num estudo empírico voltado aos fatores que influenciam negativamente os resultados da 

avaliação de desempenho, Mwirigi & Namusonge (2017) elencaram quatro possíveis aspetos: 

a) falta de formação; b) práticas de parcialidade; c) relações entre os funcionários e d) falta 

de monitoramento. Foram abordados aproximadamente 900 participantes e os dados 

coletados foram codificados nas plataformas SPSS e Excel e foram analisados através de 

ferramentas descritivas estatísticas. Os resultados indicaram que a avaliação de desempenho 

é ineficaz na visão da maioria devido aos fatores inicialmente citados (88% apontaram para 

a falta de formação, 80% apontaram para as práticas de parcialidade, 62% indicaram 

problemas decorrentes do relacionamento entre os funcionários e 71,4% indicaram a falta 

de monitoramento). 

Tuzun & Kalemci (2018) investigaram os efeitos negativos decorrentes da relação entre a 

perceção dos funcionários sobre a eficácia da avaliação de desempenho e o comportamento 

desviante no local de trabalho. A pesquisa envolveu cerca de 193 funcionários do setor 

hoteleiro, e seus resultados confirmaram que as práticas de GRH influenciam diretamente o 

comportamento dos funcionários. Da mesma forma que práticas eficazes diminuem o 

comportamento desviante, a perceção de práticas ineficazes favorece ao desenvolvimento de 

atitudes negativas. 
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Com o objetivo de responder quais fatores influenciam a prevalência de distorções no 

processo de avaliação, St-Orange (et al., 2009) elaboraram um estudo empírico através de 

entrevistas semi-estruturadas com gestores, considerando seis perspetivas: psicométrica, 

afetiva, política, estratégica, cultural e de justiça/ simbólica. O resultado apontou que a 

motivação dos gestores para avaliar seus subordinados está relacionada, principalmente, com 

a qualidade da execução do processo em si (ou seja, qual o investimento da empresa com a 

implementação, formação, preparação da equipa, etc.), com o apoio da liderança (os gestores 

de topo devem se comportar e servir de exemplo) e com a cultura geral de desempenho (a 

empresa deve fomentar uma cultura de comunicação estratégica e de feedback, esclarecer 

objetivos e valores da avaliação, etc.). 

Os efeitos da avaliação de desempenho em um hospital universitário localizado no sul do 

Brasil foram abordados por Espejo, Portulhak & Pacheco (2017). Através de coleta de dados 

(entrevistas, pesquisa documental e observação) foi possível indicar certos efeitos perversos 

e erros na aplicação da ferramenta, nomeadamente: ausência de alinhamento com a estratégia 

da organização e inadequação no sistema de recompensas. Como resultado, favoreceu a 

reflexão sobre a importância do alinhamento entre estratégia organizacional e o sistema de 

avaliação de desempenho.  

No que toca aos fatores que reduziam a eficácia da avaliação de desempenho em serviços 

públicos em Portugal, Braga (2014) fez uma análise com base nos diferentes tipos de 

avaliação, o que se media, como e quando se media, suas vantagens e desvantagens e, por 

fim, os erros de avaliação. Seus resultados mostraram o impacto destes erros para os 

funcionários públicos, resultando numa avaliação ineficaz e ineficiente. 

Ainda no cenário público português, Dias e Paraíso (2011) elaboraram um estudo qualitativo 

e exploratório sobre os efeitos do sistema de gestão e avaliação de desempenho na 

administração pública portuguesa, com destaque para o contrato psicológico, do ponto de 

vista dos colaboradores. Tal estudo foi realizado numa instituição de ensino politécnica, e 

seus resultados mostraram que os pontos negativos sobrepõem os positivos, como por 

exemplo: o processo burocrático, a falta de conexão entre o conceito teórico e a prática e a 

postura da organização em cumprir, com muito custo, o que é imposto pela lei. 

Rola (2014) investigou as perceções de docentes quanto a dois métodos de avaliação de 

desempenho, conduzidas entre 2007 e 2012. Comparativamente, não se confirmaram 
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diferenças significativas entre os dois métodos, quer no conteúdo ou de procedimentos - a 

baixa aceitação ocorre em ambos os métodos. Os fatores apontados pelos entrevistados para 

justificar a rejeição foram: falta de preparo dos avaliadores, a burocracia e a existência de 

quotas. 

O nível de satisfação dos funcionários da administração pública referente à avaliação de 

desempenho, os conhecimentos dos funcionários sobre o sistema e a opinião dos mesmos 

foram investigados por Fachada (2012). As quotas foram apontadas pelos participantes como 

um ponto negativo, já que o mesmo não permite que todos recebam a classificação máxima, 

o que pode ocasionar num ambiente instável, injusto, desmotivador e em alguns casos, 

competitivo. 

A relação entre a justiça organizacional e a satisfação com a avaliação de desempenho num 

sistema de quotas foi abordada por Oliveira (2013). A autora afirma que: 

“a avaliação de desempenho é questionável enquanto processo justo 

devido à fixação de quotas que descredibiliza o processo, 

provocando a sua desvalorização pelos colaboradores. Até porque 

não percecionam os benefícios da justiça procedimental no presente 

nem os perspetivam para o futuro. A consequência é a 

descredibilização do processo e o risco de se resumir a um estreito 

fim normativo de regularização para fins burocráticos” (p. 60).  

Como conclusão, Oliveira (2013) afirma que a satisfação com a avaliação de desempenho é 

influenciada pela justiça organizacional interacional, a qual a autora define como resultado 

da qualidade das interações entre avaliados e decisores. 

Através de um estudo empírico em empresas de Telecomunicações, Kumari (2012) 

investigou os principais erros nas avaliações de desempenho destas empresas. Como 

resultado, o autor confirmou duas hipóteses: 1) As promoções para cargos e salários mais 

elevados raramente são baseadas na avaliação de desempenho; 2) Os erros de classificação 

afetam diretamente a avaliação de desempenho, e consequentemente, a satisfação dos 

colaboradores. 
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2.5 SÚMULA CONCLUSIVA 

Não obstante a sua popularidade, é contínuo o debate entre especialistas acerca da eficácia 

da avaliação de desempenho (Schraeder, Becton & Portis, 2007). Após a revisão da literatura, 

parece consensual entre os autores de que a ferramenta, quando bem empregada, pode 

contribuir de maneira elevada para o desenvolvimento dos indivíduos e, consequentemente, 

para os resultados organizacionais. Ela fornece não só os pontos positivos e negativos de 

cada colaborador, como também auxilia a organização a levantar as necessidades de 

formação, a decidir sobre quem deve/merece ser promovido, definir metas concretas e 

pensar sobre onde ela quer chegar. 

Os autores também alertam para os riscos de uma avaliação mal aplicada, que pode gerar os 

efeitos contrários aos seus objetivos. Se o sistema perde o respeito dos seus participantes, 

tornar-se-á obsoleto, independentemente das suas boas intenções (Santos, 2007). É, assim, 

importante que haja justiça e maturidade entre os envolvidos, clareza nos objetivos da 

avaliação, consistência nos procedimentos, liberdade de expressão e respeito entre 

avaliadores e avaliados (Gomes et al., 2008). 

Não foram evidenciados pontos de grande discordância na literatura sobre esta temática, mas 

sim um conjunto de pontos de vista que se complementam. Todavia, parece claro pela breve 

revisão da literatura que a avaliação de desempenho tende a ser apresentada como 

inerentemente positiva (como algo que é bom em si mesmo), sendo os seus eventuais efeitos 

negativos, ignorados ou minimizados, ainda que mencionados. 
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3. ESTUDO EMPÍRICO 

No presente estudo, pretende-se investigar e identificar aspetos positivos e negativos em uma 

avaliação de desempenho, quais as suas implicações e influências no comportamento dos 

envolvidos e quais as formas de minimizar os possíveis efeitos negativos. 

 

3.1 METODOLOGIA 

Para elaborar este estudo, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com colaboradores 

que aceitaram participar voluntariamente, na recolha dados. Duarte (2004) afirma que as 

entrevistas, quando bem realizadas, permitem ao pesquisador aprofundar a sua pesquisa, 

permitindo que o mesmo colete indícios de como cada sujeito percebe e interpreta a sua 

realidade, e levante informações consistentes que lhe permitam compreender a lógica que 

gere as relações de determinado grupo. Todos os entrevistados são colaboradores de uma 

mesma empresa, o que permite melhor compreender o fenómeno a estudar na medida em 

que se fixa o objeto de estudo, isto é, todos os entrevistados se referem ao um mesmo 

processo que tem lugar na organização em causa. Deste modo, é possível aprofundar mais a 

compreensão do que se pretende estudar. 

Para a devida análise do conteúdo recolhido, foi recorrida a metodologia qualitativa. Para 

Vieira e Zouain, “a pesquisa qualitativa atribui importância fundamental aos depoimentos 

dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos significados transmitidos por eles. Nesse 

sentido, esse tipo de pesquisa preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos 

que o envolvem” (2005, citado por Augusto, Souza, Dellagnelo e Cario, 2013, p.748). 
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4. A EMPRESA INVESTIGADA E A SUA AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO 

A empresa explorada neste estudo é a unidade brasileira de uma multinacional francesa do 

ramo alimentar, presente em 43 países e com aproximadamente 75 mil colaboradores ao 

nível global, 5 mil destes no Brasil. Fundada em 1933 e presente no Brasil desde 2014, 

adquiriu três grandes marcas do ramo no país, totalizando 17 fábricas em território brasileiro. 

O grupo atua na fabricação e comercialização de produtos lácteos como o leite, queijos e 

derivados, e é considerado o maior grupo de laticínios do mundo.  

A ferramenta utilizada para avaliar os colaboradores é fornecida pela SAP, intitulada “Success 

Factors”, e a metodologia é semelhante ao método 180 graus, onde os participantes fazem 

uma autoavaliação do seu desempenho, são avaliados pelos seus gestores e também podem 

avaliar o gestor. Todavia, o objetivo principal é avaliar apenas o colaborador, razão pela qual 

não é dado feedback sobre a avaliação que o colaborador faz do gestor. 

Importante referir que devido aos custos elevados e, consequentemente, ao número limitado 

de usuários no sistema, a empresa aplica a ferramenta apenas aos colaboradores de nível 

corporativo sênior ou acima. Os demais setores e níveis têm a liberdade de implementar 

procedimentos para avaliar seus colaboradores, para determinar promoções ou premiações, 

como é o caso do setor comercial. Atualmente, a empresa possui aproximadamente 500 

colaboradores inscritos na plataforma. 

Segundo a Gestora de Desempenho do RH, a ferramenta foi implementada em 2015, após 

a sugestão da sede francesa, com o objetivo de incutir na filial brasileira as políticas globais 

de recursos humanos da companhia. Além de aproximar os colaboradores aos valores da 

empresa, seus resultados são considerados para efeitos de progressão de carreira e 

influenciam no valor do bônus anual, calculado individualmente de acordo com o resultado 

final da avaliação. 

 

4.1 A ESTRUTURA DA AVALIAÇÃO 



 22 

A avaliação de desempenho tem um ciclo que se inicia em janeiro, e ela é estruturada em 

blocos. Inicialmente, o gestor prepara a avaliação dentro do sistema, o que permite que o 

colaborador faça a sua autoavaliação. 

O formulário é composto pelos seguintes tópicos: 

 Metas coletivas: são expostas apenas a título de informação, pois o funcionário 

precisa saber quais são os objetivos coletivos da organização. 

 Metas individuais: contratualizadas no início de cada ano, são observadas no decorrer 

do ano e avaliadas no início do ano seguinte. 

 Aderência aos Valores da companhia: são apresentados 10 valores e 10 

comportamentos esperados dentro de cada valor. 

 Competências: aqui são avaliadas as competências mapeadas com cada diretoria. São 

avaliadas as competências de gestão e as competências técnicas e específicas para 

cada área. 

 Intenções de carreira: Nesta etapa, o colaborador pode apresentar aquilo que ele 

almeja para a carreira dele no momento, ou a médio e longo prazo, e indicar a sua 

mobilidade geográfica. O gestor assume o papel de analisar essas intenções, que são 

inicialmente pretendidas, para que elas se adequem à realidade de cada colaborador, 

consoante o seu perfil e potencial. 

Após o preenchimento por parte do colaborador, o gestor também preenche, via sistema, as 

suas considerações com relação ao desempenho do colaborador no ano anterior. É feita uma 

reunião formal, colaborador e gestor, cumprindo-se o primeiro feedback formal do ano. São 

discutidos os pontos presentes no formulário, planos de melhoria, necessidades individuais 

e compromissos com novas metas e objetivos. 

O gestor é estimulado a indicar, durante a etapa de feedback, o Plano de Desenvolvimento 

Individual (PDI), mas o prazo de entrega poderá se estender até meados de março. 

O Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) trata-se de uma junção de todos os fatores 

avaliados e o que fazer futuramente. São discutidos comportamentos e valores, aspirações 

de carreira – o que o colaborador quer para si o que ele precisa fazer para se desenvolver, 

para se atingir tudo aquilo que ele indicou como objetivo –, gaps identificados em termos de 

competências, metas, etc. Em suma, o PDI sugere tudo aquilo que o colaborador precisa 



 23 

desenvolver, e quais serão os compromissos que ele assumirá para se desenvolver, com a 

validação final do gestor. Ele também serve de base para o plano de formação da empresa, 

que é o levantamento de necessidades de formação. 

Ao nível da formação, a empresa utiliza a metodologia 70-20-10, criada pelos pesquisadores 

do Center For Creative Leadership (Carolina do Norte/ EUA), Morgan McCall, Robert 

Eichinger e Michael Lombardo, na década de 90. Neste sistema, 70% corresponde a 

aprendizagem on-the-job, procedente da vivência profissional do colaborador, a sua rotina, 

deveres e atribuições. 20% equivale ao aprendizado que o colaborador adquire na interação 

com os outros: o feedback da equipa, a perceção dos colegas e a observação de como os 

demais executam as suas tarefas. E 10% restante corresponde ao aprendizado adquirido 

através de formações, seminários, workshops, leituras, certificações, etc. (Marques, 2019). Na 

empresa investigada, o PDI é composto por itens relacionados aos três tópicos. 

Como exemplos de ação, a Gestora do RH indicou alguns, como: elaboração de um Day Job 

Training, participação num projeto, estar à frente de outras áreas, conduzir equipas, etc. 

Após o fechamento das avaliações, entre janeiro e fevereiro, é feito uma calibração de 

performance junto aos gestores. Aqui, os colaboradores são inseridos numa matriz. São 

avaliados dois fatores: desempenho, que acaba sendo resultado deste processo de avaliação, e 

comportamento - a aderência ao modelo da empresa, aos valores e ao modelo de gestão. 

A Gestora explicou que, para já, não é avaliado o potencial nesta etapa porque o colaborador 

pode ter um excelente potencial, mas se não traz consigo os valores da empresa, ele será um 

potencial para o mercado e não para a empresa, (provavelmente por não estar se adaptando), 

então nestes primeiros anos se definiu que este item não seria pontuado. 

São definidos dois quadrantes: um inferior, que corresponde às oportunidades de 

desenvolvimento, e um superior, que corresponde às pessoas de destaque e prontas para 

assumir a uma próxima posição. Desta calibração surgem planos de ação para recuperar as 

pessoas que estão no quadrante inferior, e para reter as pessoas que estão no superior. 

Também se define o Plano de Sucessão, ou seja, quais são as pessoas que estão prontas para 

outras posições dentro da empresa, sem que seja necessário abrir recrutamento interno ou 

externo. 
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Em suma, a calibração é um mapa que permite que a empresa se antecipe a responder 

questões como: qual o desempenho atual dos nossos talentos? Qual o risco de saída destas 

pessoas? Qual é a prontidão dos sucessores - será que a empresa tem pessoas prontas? Quais 

são as áreas mais críticas, onde não há pessoas preparadas para a sucessão? De que forma a 

empresa pode criar um plano de ação para aquela área específica, para se desenvolver 

pessoas? 

Em junho abre-se novamente o formulário para a revisão do meio do ano (middle review), e 

permanece aberto até setembro. Promove-se uma segunda sessão de feedback, com o 

objetivo de acompanhar as ações de desenvolvimento e as metas citadas no início do ano, 

para daí fechar-se o ciclo. Não se dispensa o feedback diário, mas duas vezes ao ano é exigido 

que o gestor acompanhe formalmente os colaboradores dentro deste processo, a qual é 

chamado de Ciclo de Gestão de Performance. 

 

 

 

Figura 1 - Etapas do processo de avaliação de desempenho da companhia. 
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4.2 OS PARTICIPANTES 

Foram entrevistados sete colaboradores, incluindo a Gestora de Desempenho dos Recursos 

Humanos, responsável pela gestão da ferramenta. Exceto uma colaboradora, todos os outros 

participantes foram avaliados desde a implementação da avaliação, de 2015 até à atualidade. 

Todas as entrevistas foram realizadas individualmente por videoconferência, através da 

ferramenta Skype. Foi explicitado para todos o tema do estudo, os seus objetivos e a sua 

pertinência, e o compromisso de confidencialidade, onde os nomes não serão divulgados. As 

entrevistas duraram uma média de uma hora e trinta minutos, aproximadamente. O guião da 

entrevista encontra-se em anexo. 

Após a realização das entrevistas, foi realizada a transcrição integral das mesmas e a 

compilação das respostas. 

Participaram do estudo os seguintes colaboradores: 

1) M. Z. - Gestora da área de Desempenho/ Recursos Humanos; está presente na 

companhia há pelo menos 20 anos; 

2) R. A. - Gerente da Área Comercial, está na companhia há cerca de 18 anos; 

3) A. N. - Executivo Sênior da Área Comercial, está na companhia há cerca de 13 anos; 

4) D. C. - Supervisor da Área Comercial, está na companhia há pelo menos 9 anos; 

5) A. F. - Analista Pleno da Área Comercial. Não fez parte da avaliação de desempenho, 

mas participou nesta pesquisa para mostrar o seu ponto de vista da ferramenta. Está 

na companhia há 4 anos; 

6) S. A. - Gerente da Área de Saúde e Segurança no Trabalho, era o responsável pela 

área ao nível nacional e saiu da organização recentemente. Trabalhou na companhia 

por 12 anos; 

7) C. B. - Analista Sénior da área de Remunerações e Benefícios. Estava na companhia 

há 7 anos e saiu da mesma recentemente. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO - A PERSPETIVA DE QUEM 

PARTICIPA DO SISTEMA 

 

5.1 O MODELO ADOTADO E OS OBJETIVOS PRETENDIDOS PELA 

EMPRESA 

Segundo os entrevistados, não houve um motivo específico da unidade Brasil para que o 

sistema fosse criado. A empresa já utilizava o mesmo sistema ao nível global, e a sua 

implementação ganhou força devido ao desejo da sede francesa em formalizar os processos 

de gestão de desempenho, já que a organização valoriza o desenvolvimento e a formação dos 

seus colaboradores.  

O método escolhido pela empresa investigada, com premissas já aplicadas e experienciadas 

noutras subsidiárias, mostrou-se válido devido aos resultados anteriores. O modelo 

escolhido, onde o colaborador se autoavalia, denota que os avaliados possam melhorar o seu 

comportamento de forma mais espontânea e autônoma, já que permite um maior 

autoconhecimento do seu cargo, desempenho e competências pessoais; o papel do gestor 

passa a ser de conselheiro, em vez de juiz, e promove o desenvolvimento de planos de ação 

e objetivos bem definidos, de acordo com diversos estudos citados por Braga (2014). 

Destaca-se, ainda, a posição da avaliação da companhia, vista como parte integrante de um 

sistema de gestão do desempenho, e não apenas como uma ferramenta para distinguir e 

classificar as pessoas. As sessões de feedback, a assistência para o alcance das metas no 

decorrer do ano e o levantamento e implementação de ações de formação e desenvolvimento 

pressupõem que a empresa proporciona recursos para que o colaborador possa realmente 

melhorar o seu desempenho. 

 

5.2 EFEITOS POSITIVOS PERCEBIDOS PELOS COLABORADORES 

Como principais aspetos positivos evidenciados pelos participantes do estudo, destacaram-

se as práticas voltadas aos valores organizacionais e a importância da avaliação de 

desempenho no âmbito organizacional. 
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Os entrevistados foram unânimes ao apontarem a eficácia da ferramenta na tentativa de 

aproximá-los aos valores da companhia - ambição, engajamento e simplicidade. Segundo 

eles, a empresa investe muito nesse quesito, através de campanhas, ações e feedbacks.  

“Uma mudança significativa após a implementação foi que a ferramenta serviu 

para aproximar mais os colaboradores dos valores da empresa” [D. C.] 

“Como essa avaliação é voltada para os valores da companhia, a gente percebe 

mudanças no dia a dia em busca do resultado, da forma como a empresa almeja; 

ela é uma empresa mais conservadora, mais discreta, mas que também não gosta 

de perder volume, entregando sempre uma melhor rentabilidade, ou seja, 

avaliando os nosso funcionários e nós, gestores, dentro dos valores, vamos buscar 

uma performance melhor. Então eu enxergo uma evolução nos resultados, na 

performance, na forma de atuar, de executar...são os pontos de melhoria e de 

evolução que eu enxergo, onde a avaliação de desempenho tem um papel 

fundamental nisso tudo” [R. A.] 

A Gestora explica como foram/são feitas essas campanhas: 

“Em 2018 fizemos um workshop de valores, onde foram criadas formações neste 

âmbito e aplicamos em 100% dos colaboradores da companhia. Existem 

campanhas de disseminação e de comunicação dos valores, inclusive nas fábricas: 

há painéis impressos/estampados nos murais e nas paredes os valores e 

comportamentos; toda reunião se estimula que seja feita a abertura falando dos 

valores e do modelo de gestão; fizemos um vídeo, estilo desenho animado, com 

relação ao modelo de gestão, onde também está disponível para passar em todas 

as reuniões e eventos, etc.  

Assim, fizemos uma campanha neste último ano e meio de forma muito 

constante, para deixar claro qual é o nosso modelo de gestão, quais são os valores, 

e também incluímos nas entrevistas de seleção a síntese, onde indicamos qual é o 

nível de aderência do candidato com estes aspetos. 

Durante as entrevistas de acompanhamento, no período experimental, o 

colaborador sabe que será avaliado neste sentido, e consegue se autoavaliar, e na 

integração de novos colaboradores e reintegração de ex-colaboradores que 

voltaram à companhia, e em todos os canais e materiais que se utiliza para 

comunicação aos colaboradores, foram incluídos nos rodapés dos materiais os 

nossos valores, promovemos um concurso de paródia nas unidades fabris, 

envolvendo estes temas. 
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Temos um prémio anual, onde as áreas podem se inscrever e trazer projetos que 

tenham aderência ao modelo de gestão e aos valores, e se faz uma seleção, através 

de votação, e uma premiação formal. 

Por todas essas campanhas, posso afirmar que os nossos colaboradores sabem 

com clareza quais são os valores da empresa, sem nenhuma dúvida.” [M. Z.] 

 

De acordo com diversos estudos realizados por Paiva (2013), no âmbito organizacional, os 

valores derivam de políticas e práticas de gestão organizacional e representam as crenças que 

conduzem o comportamento dos colaboradores, focando os objetivos coletivos em face dos 

individuais. E no âmbito do trabalho, os valores são definidos como um conjunto de crenças 

sobre o que é desejável ou não, e constituem desejos e interesses de cada um. A atitude da 

companhia investigada parece ser bastante positiva neste sentido, já que esta aproximação 

dos colaboradores com os valores é essencial para moldar a identidade coletiva e mobilizar 

os mesmos em torno de ideais comuns (Tamayo, 2008 citado por Paiva, 2013).  

No que respeita à necessidade de existir uma avaliação do desempenho, houve unanimidade 

nas respostas, onde todos a consideram necessária. Algumas respostas evidenciaram este 

ponto, como por exemplo: 

“Eu acho que a avaliação de desempenho é uma ferramenta importantíssima 

pra gente formalizar e direcionar uma pessoa no que diz respeito ao trabalho 

dela. E nessa empresa, que trouxe um modelo global, é um sistema que dá 

visibilidade para qualquer pessoa” [C. B.]. 

“A ferramenta auxilia a empresa a identificar se o colaborador necessita de 

maior formação, se ele atende às expectativas da companhia, ou se ele está apto 

para receber uma promoção caso haja uma oportunidade” [A. N.]. 

“É uma metodologia bem estruturada que ajuda ter uma gestão global dos seus 

funcionários, inclusive que possibilita promoção e oportunidades de transferências 

para outras regiões/ países” [R. A.]. 

De acordo com Braga (2014, p. 18), “a adoção de uma atitude positiva perante a avaliação 

de desempenho favorece a melhoria de desempenho”. A autora também afirma que uma 

pessoa que tenha uma postura favorável no trabalho, tende a se dedicar mais no âmbito das 

suas tarefas. 
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5.3 EFEITOS NEGATIVOS PERCEBIDOS PELOS COLABORADORES 

Como pontos negativos, foram evidenciados os seguintes tópicos: falta de perceção de 

mudanças significativas após a implementação da avaliação de desempenho; foco apenas no 

bônus anual, descurando do propósito de desenvolvimento; falta de clareza no que tocam os 

objetivos, resultados e sobre o futuro do colaborador; a sensação de obrigatoriedade, apenas 

para se cumprir com formalismos; e a falta de preparo de alguns avaliadores.  

Quando questionados sobre quais foram as mudanças mais significativas após a 

implementação da ferramenta, cinco dos sete entrevistados responderam que não 

perceberam qualquer mudança, nem ao nível do desempenho, e nem ao nível 

comportamental. D. C. respondeu que: 

“A ferramenta serviu para formalizar aquilo que já era feito, pois nós já 

tínhamos um acompanhamento dos gestores, controlo dos resultados e feedbacks 

constantes”. 

E A. N. afirmou: 

“Falando de mim, eu evoluí bastante porque eu estou buscando uma 

oportunidade dentro da companhia, e venho me destacando. Mas falando dos 

outros colaboradores, eu não acho que teve evolução, tenho pares meus que estão 

há sete anos na mesma função, com os mesmos clientes”. 

Já R. A. apresentou uma opinião contrária aos demais: 

“Eu enxergo uma evolução nos resultados, na performance, na forma de atuar, 

de executar… são os pontos de melhoria e de evolução que eu enxergo, onde a 

avaliação de desempenho tem um papel fundamental nisso tudo”. 

A perceção de mudanças significativas é fundamental para os colaboradores, já que o 

contrário favorece ao descrédito e à sensação de inutilidade. Alguns dos entrevistados 

denotaram este ponto de vista. 

“Se perguntasse para qualquer avaliado sobre qual a razão da existência da 

ferramenta, eles responderiam ‘apenas para que eu receba o meu bônus’, né. 

Nunca houve um plano de carreira, de desenvolvimento, e nem um plano traçado 

de melhorias” [A. N.]. 
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“As pessoas ficam tensas, porque serão avaliadas, e ficam frustradas porque 

pensam ‘será que eu vou ganhar os dois salários (o bônus total)?’, elas pensam 

no dinheiro, e não no desenvolvimento, na possibilidade de evolução e crescimento, 

não param para pensar se realmente entregaram bons resultados no ano anterior, 

etc. Do meu ponto de vista, se eu faço um ótimo trabalho mas não sou valorizado 

e desenvolvido, o meu pensamento acaba sendo focado para o dinheiro” [A. F.]. 

“[...] A avaliação de desempenho não atinge os seus objetivos porque as pessoas 

estão focadas apenas no quanto elas irão atingir no resultado final, para o cálculo 

do bônus anual” [D. C.]. 

Ou seja, duas características favorecem esta visão: o interesse apenas no bônus e a falta de 

um plano de carreira formalizado. “Quando ocorrem distorções na avaliação, e estas são 

percecionadas pelo avaliado, destroem a credibilidade do sistema e impedem que o mesmo 

desempenhe o papel para que foi criado: motivar e estimular os trabalhadores” (Camara et 

al., 2007 citado por Russo, 2017, p. 9). 

Cinco dos sete entrevistados afirmaram que a avaliação de desempenho “mecanizou” o 

comportamento dos colaboradores devido a necessidade de uma nota positiva para o 

recebimento do bônus. Em outras palavras, as pessoas focam apenas nas características que 

proporcionam uma nota mais alta, e não valorizam a oportunidade de desenvolvimento. Ora, 

se não há um plano de carreira, onde se possa progredir ao nível de cargo, salário e/ou 

responsabilidades, qual a recompensa para o colaborador, para além do bônus?  

A teoria da equidade de Adams afirma que os colaboradores tendem a comparar o seu 

esforço com as recompensas que a empresa lhe atribui, sejam elas psicológicas, sociais ou 

monetárias (Dias & Paraíso, 2011). Quando uma recompensa supera as expectativas do 

colaborador, este, motivado por um sentimento de dívida para com a organização, irá 

procurar balancear a sua relação contratual, aumentando o seu desempenho. Já, pelo 

contrário, os colaboradores que se sintam inadequadamente recompensados “procuram 

reduzir os seus sentimentos de iniquidade através dos mesmos tipos de estratégias” (Davis e 

Newstrom, 1998 citado por Dias & Paraíso, 2011, p. 108 ). 

Deste modo, podemos concluir que a falta de recompensas e de clareza sobre o futuro do 

colaborador resultam na ineficácia da ferramenta em desenvolvê-los, já que os mesmos 
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deixam de tratar o processo com seriedade. Em outras palavras, se não recebo nada além, 

porquê vou me empenhar no processo? 

Outros dois aspetos negativos foram evidenciados neste estudo: a participação de alguns 

colaboradores que apenas pretendem cumprir formalismos, e a falta de preparo dos gestores.  

Todos os entrevistados, inclusive a gestora dos Recursos Humanos, afirmaram que algumas 

áreas participam da avaliação apenas para cumprir com o processo exigido pela alta direção.  

“Existe a falta de adesão de algumas áreas ou gestores que fazem apenas para 

cumprir o papel, sem se dedicar ao processo. Gera descontentamento de alguns 

colaboradores, reclamações por não terem/não participarem de algumas ações, 

comparações com outras áreas onde a aderência é maior, distanciamento das 

pessoas e insatisfação de quem não tem esse processo. O resultado disso é a falta 

de desenvolvimento desses colaboradores, e consequentemente a falta de sucessores 

para aquela área. Não podemos impor que as áreas adiram ao processo, então 

infelizmente o RH não pode fazer nada. [...] Mas de uma forma geral, temos 

um peso muito mais positivo do que negativo” [M. Z.] 

Contudo, enquanto que a gestora apresenta este aspeto como algo mínimo e quase 

imperceptível, os outros colaboradores apontam para um problema geral. Frases como estas 

evidenciam este ponto de vista: 

“Acho que essa avaliação é feita apenas para cumprir o que está no papel, não 

vejo que as áreas dêem importância para o desenvolvimento dos seus 

colaboradores. Como não há um plano de carreira definido, as pessoas fazem 

por obrigação, porque mesmo que elas atinjam as metas, não há um depois” [D. 

C.]. 

“A avaliação de desempenho na companhia era feita, mas as pessoas não davam 

tanta atenção para a importância desse documento. Era mais para ‘não ficar 

vermelho’ no indicador do RH. Era mais para ‘cumprir tabela’” [S. A.]. 

“Muita gente fazia apenas por formalidade. Pensavam: ‘se é uma exigência do 

RH, então por isso eu vou fazer’. Os gestores também tinham dificuldade em 

assumir a avaliação para eles. Eu ouvi de alguns, inclusive, coisas do tipo ‘isso 

não é função minha, isso é função do RH’” [C. B.]. 
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Sendo a avaliação de desempenho uma tarefa cujo conteúdo é sobretudo relacional, o elevado 

número de tarefas, procedimentos, preenchimento de formulários e cumprimento de 

cronogramas definidos transforma o processo numa tarefa burocrática, o que favorece a 

desvalorização e a sensação de perda de tempo (Santos, 2011). 

É, ainda, de grande importância que a empresa faça uso efetivo dos resultados, gerando ações 

concretas e de forma transparente. Caso contrário, a avaliação perderá o seu significado, 

transmitindo a ideia de se tratar apenas de mero instrumento burocrático (Hipólito, 2002). 

Em relação aos avaliadores, três dos sete entrevistados declararam que não eram avaliados 

de forma justa, e/ou que os gestores eram mal preparados para avaliar: 

“Eu tive uma péssima experiência nas duas primeiras avaliações, devido a falta 

de preparo dos meus gestores. O que eu ouvia muito nos corredores eram coisas 

do tipo ‘poxa, o meu gestor não está preparado para fazer uma avaliação’” [C. 

B.]. 

“Teve gente que não gostava porque não achava que o gestor estava preparado, 

o que impactava na nota do funcionário e consequentemente no valor do bônus” 

[S. A.].  

“Eu acredito que o meu gestor não tinha competências necessárias para me 

avaliar. Se ele me avaliasse, eu não teria confiança que estaria sendo bem 

avaliada. Particularmente, eu acho que existe uma deficiência de alguns gestores, 

que não são 100% preparados para liderar uma equipa” [A. N.] 

Santos (2011) reitera que se uma parte dos avaliadores não cumprir com os seus deveres de 

maneira honesta e profissional, e não for punida para alterar a sua conduta, tal 

comportamento tende a tornar o sistema ineficaz.  

A falta de conhecimento sobre o colaborador por parte da chefia também favorece a uma 

má avaliação. Devido a falta de tempo e/ou ausência constante no posto de trabalho, o gestor 

acaba por avaliar o desempenho dos seus subordinados com base em perceções subjetivas e 

impressões vagas que possui sobre cada um deles (Braga, 2014). 

A visão do avaliador sobre o comportamento do avaliado pode ser, em alguns casos, 

distorcida devido a fatores como discriminação, inflexibilidade, severidade, entre outros. A 
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avaliação realizada por somente uma pessoa favorece a existência de distorções, como por 

exemplo o controlo psicossocial e a pressão no trabalho (Brandão et. al., 2008). 

O gestor é o principal responsável pela administração do fator humano, e para isso acontecer, 

ele precisa ser capaz de utilizar e desenvolver o potencial de quem está sob a sua gestão. 

Gestores que não reconhecem a importância das ferramentas de gestão geralmente 

apresentam dificuldade em fazer entrevistas e feedbacks, não apoiam ações de formação, têm 

dificuldades para dialogar, não sabem definir objetivos, cobrar resultados e reconhecer 

qualidades (Drucker, 1998 citado por Lang, 2001). 

Além disso, o gestor cumpre um papel fundamental no processo de implementação das 

práticas de desenvolvimento, porque a sua figura influencia a maneira como estas práticas 

são vistas pelos colaboradores, seja de maneira positiva ou negativa (Kuvaas & Dysvik, 2010). 

Mas, para que se responsabilize um gestor pela má administração da ferramenta e, 

consequentemente, a falta de progressão do seu colaborador, deve-se levar em conta qual a 

atitude da empresa com relação ao seu desenvolvimento. Normalmente, não se pondera se 

esse gestor recebe feedbacks, se está preparado para um cargo de gestão e se teve uma 

formação adequada para avaliar os seus subordinados (Lang, 2001). Neste sentido, a gestora 

da ferramenta afirmou: 

“Todos os gestores tiveram o estímulo e também foram formados para 

compreender como funcionava o processo de feedback, além de todas as outras 

etapas, os valores, os comportamentos esperados e o modelo de gestão” [M. Z.]. 

Contudo, alguns dos colaboradores mostraram outra visão: 

“Não [foram formados], de forma alguma. Foram treinados, mas muito 

superficialmente, entende? Foram muito mais formados no sistema, do que no 

como avaliar um funcionário. Então eu acho que essa foi uma falha grande que 

estava sendo corrigida pela M. Z., na medida em que as coisas estavam 

acontecendo. Acho que isso foi a principal causa de insucesso do resultado da 

avaliação na companhia” [C. B.]. 

“A forma de implementação foi bem ruim, porque as primeiras orientações foram 

por e-mail, bastante confuso, e só na segunda avaliação é que ocorreram 
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formações, após muita cobrança por parte dos gestores que tinham dificuldade” 

[S. A.] 

A fala dos colaboradores revela que a empresa promoveu a formação dos gestores, mas não 

de maneira completa. É um erro comum em muitas empresas, que acreditam que transmitir 

algumas sugestões sobre habilidades e preencher formulários são suficientes. Mais do que 

isso, a empresa deve aprofundar a formação inicial dos seus gestores e visar “a criação de 

uma cultura gerencial adequada, para não correr o risco de implantar a avaliação de 

desempenho em um ambiente organizacional sem as mínimas condições de absorver a 

filosofia do processo”  (Lang, 2001, p. 40). 
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6. CONCLUSÕES 

Este trabalho empírico possibilitou uma maior aproximação e compreensão da ferramenta e 

do método utilizado pela empresa investigada, além dos aspetos positivos e dos principais 

efeitos negativos sob a perspetiva dos seus colaboradores. 

Na medida em que o principal objetivo do estudo era investigar e identificar tais aspetos em 

uma avaliação de desempenho, e quais eram as suas consequências e influências no 

comportamento dos envolvidos, é possível afirmar que tal objetivo foi alcançado. Sobre as 

formas de minimizar os seus efeitos negativos, a própria literatura auxilia as organizações a 

se prevenirem de antemão, e ainda, de contornarem estes possíveis efeitos, caso eles 

aconteçam. 

Os colaboradores apresentaram uma opinião favorável relativamente ao sistema de avaliação 

de desempenho adotado, mas desfavorável relativamente à eficácia deste, na medida em que 

a sua aplicação é vista como um mero formalismo, o foco dos participantes é, no geral, apenas 

no impacto desta no valor do bônus, e da falta de preparo e aderência de alguns gestores, 

que descredibiliza os seus resultados. 

Como principais limitações neste presente estudo, podemos listar: a dificuldade em encontrar 

colaboradores que, voluntariamente, aceitaram participar; o número reduzido da amostra, 

que apesar de serem pessoas heterogêneas e de áreas/setores diferentes, não nos permite 

generalizar as conclusões; a literatura, que revela estar enviesada para os aspetos positivos da 

avaliação de desempenho, pelo que seria pertinente elaborar mais estudos com essa temática, 

sobretudo voltados para os efeitos negativos e como evitá-los. 

Com base nas conclusões deste estudo, recomendaria um maior diálogo entre o RH e os 

gestores, em prol do real desenvolvimento dos colaboradores. As entrevistas revelaram, em 

diversos momentos, que as áreas pouco se envolveram no processo de implementação da 

ferramenta, o que foi assumido como um processo imposto pelo RH, ainda que não tenha 

sido a intenção deste. Assim, um maior envolvimento das áreas poderia resultar numa maior 

adoção dos envolvidos. 

Como sugestão para futuras investigações, seria útil aprofundar sobre o processo de feedback 

- quais os seus efeitos para o desempenho do colaborador, quais aspetos os gestores sentem 



 36 

mais dificuldade e como as empresas podem se preparar para colmatar possíveis falhas do 

processo. 

Em síntese, a avaliação de desempenho denota ser um processo complexo, que contribui 

significativamente para o desenvolvimento dos colaboradores e da organização. Contudo, é 

necessário que haja aderência de todos os envolvidos, e maturidade por parte da organização, 

que deve saber onde quer chegar e investir neste processo com seriedade. 
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ANEXOS 

ANEXO I - GUIÃO DA ENTREVISTA COM A GESTORA DO RH 

1. Fale-me um pouco sobre a empresa que trabalha, a sua função e há quanto tempo 

está nesta empresa. 

2. Como surgiu a ideia de ter um sistema de avaliação de desempenho? Quem teve a 

ideia? Quem fez força para que fosse adotado? 

3. Qual(is) o(s) motivo(s) que levaram à criação desta avaliação de desempenho? 

4. Qual é o método de avaliação de desempenho adotado e como é a sua estrutura? 

5. O que este sistema valoriza? 

6. Quais foram as mudanças mais significativas desde que este sistema foi adotado? 

(mudanças positivas e negativas) 

7. De uma forma geral, qual foi a reação dos colaboradores avaliados? 

8. Identifica alguma mudança de comportamento entre os avaliados depois que entrou 

em vigor esta avaliação? Qual? 

9. Consegue identificar exemplos de mudanças que considere positivas e negativas? 

10. O que acha que explica esse comportamento negativo? Porque ele acontece? 

11. Esse comportamento negativo poderia ter sido evitado? Acha que resulta da 

avaliação em si ou da forma como a avaliação foi implementada? 

12. Acredita que esses efeitos negativos poderão ser ultrapassados? Como? Ou, acredita 

que o processo “abriu feridas” que dificilmente voltarão a sarar? 

13. Em suma, como avalia a implementação da avaliação de desempenho? O sistema em 

si? A forma como foi implementado? 

14. Valeu a pena, apesar de tudo tê-lo implementado? Se pudesse voltar atrás, o que faria 

diferente? 
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ANEXO II - GUIÃO DA ENTREVISTA COM OS COLABORADORES 

1. Fale-me um pouco sobre a empresa que trabalha, a sua função e há quanto tempo 

está nesta empresa. 

2. Como surgiu a ideia de ter um sistema de avaliação de desempenho? Quem teve a 

ideia? Quem fez força para que fosse adotado? 

3. Na sua opinião, qual(is) o(s) motivo(s) que levaram à criação desta avaliação de 

desempenho? 

4. Qual é o método de avaliação de desempenho adotado e como é a sua estrutura? 

5. O que este sistema valoriza? 

6. Quais foram as mudanças mais significativas desde que este sistema foi adotado? 

(mudanças positivas e negativas) 

7. De uma forma geral, qual foi a reação dos colaboradores avaliados? E dos seus 

colegas? 

8. Identifica alguma mudança de comportamento entre os avaliados depois que entrou 

em vigor esta avaliação? Qual? 

9. Consegue identificar exemplos de mudanças que considere positivas e negativas? 

10. O que acha que explica esse comportamento negativo? Porque ele acontece? 

11. E os seus colegas, acha que eles concordam consigo? 

12. Esse comportamento negativo poderia ter sido evitado? Acha que resulta da 

avaliação em si ou da forma como a avaliação foi implementada? 

13. Acredita que esses efeitos negativos poderão ser ultrapassados? Como? Ou, acredita 

que o processo “abriu feridas” que dificilmente voltarão a sarar? 

14. Em suma, como avalia a implementação da avaliação de desempenho? O sistema em 

si? A forma como foi implementado? 


