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RESUMO: Hoje, com toda atenção voltada para qualidade de trabalho nas 

empresas, um ponto forte que se destaca é o desempenho das pessoas no 

ambiente de trabalho. É muito importante para o funcionamento eficiente de 

qualquer organização que exista um método de avaliação de desempenho, onde os 

colaboradores da organização possam identificar seus pontos fracos e saibam como 

está seu desempenho de suas atividades. Foram apresentados alguns métodos 

tradicionais. A escolha entre os métodos dependerá sempre do tipo de organização, 

do trabalho e dos objetivos a serem alcançados, realizando de forma clara e objetiva 

trará muitos benefícios para a organização, avaliador e avaliado. O presente 

trabalho teve como objetivo principal analisar o resultado da avaliação do 

desempenho na percepção dos funcionários de um setor de uma Instituição 

Financeira, através de um questionário aplicado junto aos funcionários da instituição. 

A metodologia utilizada será do tipo exploratório e descritivo. Concluiu-se que os 

funcionários mostraram-se satisfeitos com o instrumento aplicado na instituição. 

 

Palavras-chave: avaliação de desempenho; importância; distorções da avaliação de 

desempenho. 

 

ABSTRACT: Today, with all attention focused on quality of work in enterprises, a 

strong point that stands out is the performance of people in the workplace. It is very 

important for the efficient functioning of any organization to have a method of 

performance evaluation, where employees of the organization can identify your 

weaknesses and know how well they are performing their activities. Were presented 

some traditional methods. The choice between the methods will always depend on 

the type of organization of work and the objectives to be achieved by carrying out a 

clear objective and will bring many benefits to the organization, appraiser and 

evaluated. The present study aimed at analyzing the outcome of performance 

evaluation on employees' perception of a sector of a financial institution, through a 

questionnaire addressed to the officials of the institution. The methodology will be 
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exploratory and descriptive. It was concluded that officials were satisfied with the 

instrument used in the institution. 

 

KEY-WORDS: performance evaluation; importance; distortion of performance 

evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
As organizações podem ser envolvidas como uma realidade social, integrada 

por diferentes pessoas, que se comportam realizando atividades, isto é, trabalham, 

no sentido de produzir um resultado final comum, ou seja, atingir os objetivos do 

negócio. 

Pensando as organizações nesses termos, é importante considerar que o 

trabalho, ou a realização de alguma atividade, a que a maioria das pessoas se 

dedica, se constitui na forma mais produtiva de o indivíduo empregar suas energias 

pessoais. 

Assim o trabalho nas organizações resulta, pois, da interação das pessoas 

em realizar determinada atividade e da possibilidade de obterem algo como retorno, 

ou seja, um conjunto de atividades que as pessoas se propõem realizar e, que lhes 

possibilita atingir seus propósitos individuais. 

Então, saber se o produto dessa relação custo-benefício, para a organização 

e para o indivíduo, é satisfatório, só é possível mediante a utilização de instrumentos 

que permitem avaliar, com razoável medida, o quanto, organização e funcionário, 

estão obtendo de resultados positivos. 

Para Bergamini (1988, p. 32) “o instrumento que, ao longo do tempo, ganhou 

maior expressão, nesse contexto, tem sido a Avaliação do Desempenho Humano no 

Trabalho”. 

Sabe-se que não é fácil avaliar o desempenho das pessoas no trabalho. Isso 

implica conhecer a dinâmica comportamental de cada um, o trabalho que foi 

realizado e o ambiente organizacional em que ações se passam. 

Pouco são os assuntos que têm preocupado tanto os profissionais de 

Recursos Humanos como avaliação de desempenho. O que se debate dentro das 

organizações é a sua aplicação. Na verdade em poucas situações vamos encontra-

lo como instrumento útil e efetivo de Gestão de Recursos Humanos. 

Nessa perspectiva resolvem-se realizar uma pesquisa em um setor de uma 

Instituição Financeira, tendo em vista encontrar uma razoável resposta para a 

seguinte questão: como os funcionários do setor desta Instituição analisa o resultado 

da avaliação do desempenho aplicado aos seus respectivos cargos. 
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Para tanto, definiu-se o seguinte objetivo geral para esse estudo: analisar o 

resultado da avaliação do desempenho na percepção dos funcionários de um setor 

de uma Instituição Financeira. 

A metodologia utilizada neste artigo será do tipo exploratório e descritivo, pois 

segundo Lakatos (2003, p. 188) “têm por objetivo descrever completamente 

determinado fenômeno, como, por exemplo, o estudo de um caso para o qual são 

realizadas análises empíricas e teóricas”. 

O instrumento utilizado foi 1 questionário, o qual foi aplicado com 8 

funcionários da Instituição, sendo que desses, 3 funcionários assumem cargos-

chaves na Instituição, os outros 5 cargos administrativos e técnicos. Talvez esse 

número pareça insignificativo, mas teve-se o cuidado de aplicar o questionário 

somente com funcionários que haviam sido avaliados na Instituição. Chama-se 

atenção também para o seguinte: a questão de número 1 do questionário foi 

aplicado exclusivamente com os gerentes, visto que somente eles ocupam cargos-

chaves. 

No desenvolvimento do estudo teórico estão explicitados os conceitos das 

variáveis que compõem os questionários. 

 

2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

No mundo em que vivemos, estamos a todo momento avaliando o 

desempenho de coisas e de pessoas que nos cercam, portanto, a avaliação de 

desempenho é fato corriqueiro em nossa vida, principalmente nas organizações.  

Para Chiavenato (1999, p.189) “a avaliação de desempenho é uma 

apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa em função das atividades 

que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do seu 

potencial de desenvolvimento”. Toda avaliação é um processo para estimular ou 

julgar o valor, a excelência, as qualidades de alguma pessoa.  

Segundo Bergamini (1998 apud SILVA, 2006, p.15):  

 
Avaliar é de fato uma tendência natural. Todavia assumir avaliação perante 
testemunhas e transmiti-las não é fácil. Compreendendo essa dinâmica 
natural, e suas consequências, é poisde suma importância que a avaliação 
do desempenho mereça um cuidado especial. 
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É possível afirmar que a avaliação de desempenho trata-se de um processo 

dinâmico, indispensável, geradora de informações para a área de treinamento, 

seleção do pessoal, política salarial e desenvolvimento de pessoas. Quando 

realizada de forma clara e objetiva trará muitos benefícios para a organização, 

avaliado e avaliador.  

Para alcançar seu objetivo básico, melhorar os resultados dos recursos 

humanos da organização, a avaliação de desempenho procura alcançar alguns 

objetivos intermediários que podemos citar tais como: proporcionar treinamento, 

promoções, incentivo salarial ao bom desempenho, melhoria das relações humanas 

entre superiores e subordinados, adequação ao indivíduo ao cargo, retroação 

(feedback) de informação ao próprio indivíduo avaliado e etc..  

Por fim, a avaliação de desempenho é um instrumento para obter dados e 

informações que possibilitem as empresas alcançarem resultados a partir da 

melhoria do desempenho humano. 

 
3 MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

Há uma variedade de métodos para avaliar o desempenho humano. Avaliar o 

desempenho de um grande número de pessoas não é uma tarefa muito fácil. Os 

primeiros cuidados para implantar a avaliação de desempenho são assegurar um 

clima de trabalho de respeito e confiança entre as pessoas, gerar uma expectativa 

permanente de aprendizagem, inovação, desenvolvimento pessoal e profissional, 

transformar a avaliação de desempenho em um processo de diagnóstico de 

oportunidades de crescimento. 

Segundo Chiavenato (2002, p. 333) “o problema de avaliar o desempenho de 

contingentes de pessoas dentro das organizações conduziu a soluções que se 

transformaram em métodos de avaliação bastante populares.” Dos métodos 

tradicionais mais frequentes, destacam-se os seguintes segundo Chiavenato (2002): 

Métodos da Escala Gráfica: É o método de avaliação de desempenho mais 

utilizado, divulgado e simples. Utiliza um formulário de dupla entrada, no qual as 

linhas em sentido horizontal representam os fatores de avaliação de desempenho; 

enquanto as colunas em sentido vertical representam os graus de variação daqueles 
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fatores. Os fatores são previamente selecionados para definir em cada empregado 

as qualidades que sepretende avaliar. 

Método da Escolha Forçada: Consiste em avaliar o desempenho dos indivíduos 

por intermédio de frases descritivas de 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 empregado avaliado. As frases podem variar, 

existem duas formas de composição: 1- Os blocos são formados por duasfrases de 

significado positivo e duas de significado negativo. O supervisor ou avaliador, ao 

julgar o empregado, escolhe a frase que mais se aplica e a que menos se aplica ao 

desempenho do avaliado. 2- Os blocos são formados apenas por quatro frases com 

significado positivo. O supervisor ou avaliador, ao julgar o empregado, escolhe as 

frases que mais se aplicam ao desempenho do avaliado. 

Método de Pesquisa de Campo: É um método com base em entrevistas de um 

especialista em avaliação (staff) com o superior imediato, através das quais se 

avalia o desempenho dos seus subordinados, levantando-se as causas, as origens e 

os motivos de tal desempenho, por meio de análise de fatos e situações. 

 Métodos dos Incidentes Críticos: Uma técnica por meio da qual o supervisor 

imediato observa e registra os fatos excepcionalmente positivos e os fatos 

excepcionalmente negativos a respeito do desempenho dos seus subordinados.  

Método da Auto- Avaliação: o próprio funcionário é solicitado a fazer uma sincera 

análise das suas próprias características de desempenho. Podem utilizar-se 

sistemáticas variáveis, inclusive formulários baseados nos esquemas apresentados 

nos diversos métodos de avaliação de desempenho já descritos. 

Para Chiavenato (1999 apud SILVA, 2006, p. 26) 

 
Os métodos tradicionais de avaliação do desempenho apresentam certas 
características ultrapassadas e negativas. Eles são geralmente 
burocratizados, rotineiros e repetitivos. Além do mais, são autocontidos pelo 
fato de a avaliação funcionar como fim e não como meio. Falta-lhes 
liberdade de forma e conteúdo. As organizações estão buscando novos 
métodos mais participativos e impulsionadores de avaliação. 
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Os métodos até agora apresentados, considerados tradicionais, possuem 

uma característica comum que é olhar quase que exclusivamente para o cargo e 

tarefas que o funcionário desempenha, desconsiderando as competências pessoais.  

A busca de métodos que trabalhem os interesses da organização juntamente 

com os interesses individuais esta cada vez mais crescente, veremos a seguir 

algumas dessas novas abordagens que não vê a avaliação como um fim em si 

mesma, mais como um meio de melhorar e impulsionar o comportamento das 

pessoas. 

Souza (2005 apud SILVA, 2006, p. 27) afirma que: 

 
A necessidade de se avaliar o desempenho, com base em outros 
parâmetros, estimula a busca de informações atualizadas sobre a 
competência dos indivíduos e das equipes, principalmente ante a 
valorização dos talentos em função da competitividade. 

 
A escolha entre os métodos mencionados dependerá sempre do tipo de 

organização, do trabalho e dos objetivos a serem alcançados. “A maneira mais 

eficaz de fazê-lo depende da situação. Não existe apenas uma única resposta 

correta” (ARAÚJO, 2006, p. 162). O importante é que as organizações não façam 

escolhas equivocadas, para que o processo não seja um fracasso.  

De acordo com os tipos de problemas identificados, a avaliação de 

desempenho pode colaborar na determinação e desenvolvimento de uma política 

adequada às necessidades da organização (CHIAVENATO, 2009). 

Segundo Gil (2001, p. 149) 

 

 É muito importante para uma organização manter um sistema de 
avaliação de desempenho tecnicamente elaborado. É uma maneira de 
evitar que a avaliação seja feita de forma superficial e unilateral, do chefe 
em relação ao subordinado. 
 

A avaliação de desempenho quando compreendida e realizada de acordo 

com o planejado trará benefícios a curto, médio e longo prazo às pessoas 

envolvidas e a organização a que elas pertencem. Com a avaliação de desempenho 

torna-se possível definir o grau de contribuição para a organização, identificar os 

empregados que possuem qualificação superior à requerida pelo cargo, promover o 

autoconhecimento e autodesenvolvimento dos empregados, obter subsídios para 



13	  
	  

	  
	  
	  

	  

  

remuneração e promoção e obter subsídios para elaboração de planos de ação para 

desempenhos insatisfatórios. Através dela pode-se comunicar aos funcionários 

como eles estão indo no seu trabalho, sugerindo melhorias no comportamento, nas 

atitudes, habilidades ou conhecimentos quando houver necessidade. 

 

4 PRINCIPAIS DISTORÇÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

Como em todos os processos que envolvem o elemento humano, a avaliação 

de desempenho, se não for bem compreendida poderá causar transtornos para a 

organização, que segundo Tachizaw et al.(2001) as distorções mais frequentes são: 

Efeito de halo: é a tendência a nivelar o julgamento de uma pessoa por cima 

ou por baixo.Nem sempre o avaliador está presente para observar o comportamento 

dos colaboradores, fato que pode provocar uma desigualdade injusta de avaliações. 

Falsidade: é a ocultação ou distorção proposital de informações do avaliador, 

com o intuito de prejudicar ou beneficiar o avaliado. 

Obstáculos políticos: quando o avaliador distorce a avaliação por interesse 

político, por exemplo: manter uma boa imagem de seu setor ou ficar bem com algum 

superior que seja “padrinho” de algum empregado avaliado. 

Obstáculos interpessoais: quando o avaliador se deixa levar por simpatias ou 

antipatias pessoais, não conseguindo separar a qualidade do relacionamento que 

mantém com o avaliado e o julgamento de seu desempenho pessoal. 

 A melhor maneira de evitar esses problemas é escolher o método mais 

adequado à organização, a avaliação deve estar além de um simples julgamento, 

submeter os avaliadores de um treinamento e fornecer feedback para o avaliado, a 

fim de que possa manter e desenvolver os seus pontos fortes e corrigir os seus 

pontos fracos. É preciso conhecer e entender os pré-requisitos indispensáveis para 

implementação da avaliação de desempenho. 
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5 VARIÁVEIS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
Do ponto de vista do sistema de aplicação de RH (Recursos Humanos), 

especificamente, a avaliação de desempenho é um dos mais utilizados nas 

organizações. 

De acordo com Lucena (1995, p. 130) 

 
 A preocupação permanente com o desempenho humano e como torna-lo 

mais eficaz é o ponto de atenção máxima, uma vez que a qualidade e 

efetividade dos resultados empresariais são consequências do 

desempenho. 

 

Os resultados da avaliação de desempenho são utilizados por todos os 

processos de recursos. Em sua essência, todas as iniciativas e ações de gestão de 

recursos humanos estão voltadas para gerenciar o desempenho. 

Então, dada a importância da avaliação de desempenho para o 

funcionamento do processo do sistema de aplicação de RH, escolheu-se algumas 

variáveis para avaliar o resultado da avaliação de desempenho numa Instituição 

Financeira. 

Para obtenção do resultado da avaliação do desempenho, elencou-se e 

definiu-se segundo Lucena (1995) as seguintes variáveis para subsidiar a pesquisa: 

1. Ocupantes de cargos-chaves  
São os cargos de natureza gerencial. Esses cargos estão relacionados à 

qualidade e ao impacto da contribuição esperada dos ocupantes desses cargos, 

vinculada diretamente às expectativas do negócio e aos resultados esperados, para 

o sucesso da organização. 

A questão básica será: quais as funções, as atividades, as ações que 

compõem a locomotiva da empresa, cuja eficácia responde diretamente pelo 

alcance dos objetivos empresariais como consequência, o mau desempenho de 

seus ocupantes poderá por em risco a própria sobrevivência da empresa.    

2. Plano de Sucessão 
Algumas ideias básicas são o de racionalizadas com a formulação dos planos 

de sucessão. Entre estas ideias, destacam-se a responsabilidade por assegurar a 
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competência e o desempenho necessário ao atingimento dos objetivos empresariais, 

no presente e no futuro. 

Com os planos de sucesso, a empresa estará dimensionando suas 

necessidades de pessoal a curto e longo prazos, promovendo a capacitação 

profissional de forma planejada. 

O plano de sucessão, portanto, compreende a identificação e análise de 

pessoas para ocuparem posições de maior conteúdo e maiores responsabilidades, 

de acordo com as linhas de sucessão estabelecidas e em prazos estimados. As 

indicações para substituições são fundamentadas no desempenho, na capacitação 

profissional e no potencial, confrontadas com as exigências delimitadas pela 

natureza do negócio, dos objetivos, das estratégias empresariais, das características 

do trabalho e pelo ambiente externo. 

3. Linha de Sucessão 

 A linha de sucessão possibilita planejar e gerenciar os planos de sucessão, o 

processo de carreira e o melhor aproveitamento dos recursos humanos no 

desempenho dos vários cargos. 

Geralmente, uma linha de sucessão apoia-se em uma mesma base de 

capacitação profissional, sugerindo a formulação do seguinte conceito: linha de 

sucessão compreende uma hierarquia de cargos, ou menor ao maior nível, cujos 

cargos ou funções intermediários supõem uma capacitação profissional básica 

comum, que possibilitará aos ocupantes destes cargos progredirem 

profissionalmente, até atingirem um novo estágio de carreira.  

4. Análise do potencial 
A análise de potencial está vinculada à visão do futuro da empresa e de seus 

Recursos Humanos. O envolvimento abrange, entre outras, as seguintes variáveis: o 

contexto empresarial, as características do trabalho e as oportunidades oferecidas 

pela empresa; as capacidades, os interesses, as expectativas e os planos pessoais 

de vida dos empregados; as oportunidades oferecidas pelo ambiente e as 

transformações de valores do mundo moderno; as políticas e o posicionamento da 

empresa face a seu Recursos Humanos.  

Avaliar os empregados selecionados e posicionados na linha de sucessão, 

em relação ao perfil profissional dos cargos para os quais serão definidos os planos 
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de sucessão. Esta avaliação sobre o perfil profissional é chamada avaliação de 

capacitação profissional. 

A avaliação de capacitação profissional tem por objetivo avaliar o nível de 

qualificação dos empregados, tendo em vista orientar as seguintes ações: selecionar 

candidatos, externa e internamente; analisar o potencial para fins de aproveitamento 

interno e indicações de sucessão; formular planos de desenvolvimento e programas 

de treinamento; subsidiar a avaliação de desempenho, no que se refere à análise 

das causas do desempenho, isto é, que aspectos do desempenho estão sendo 

afetados por carências de capacitação profissional ou de adaptação ao cargo; 

possibilitar a visão global e individual do nível de qualificação profissional das 

unidades que compõem a organização; ajudar a gerência a identificar os impactos 

da capacitação profissional na produtividade e na qualidade dos resultados de sua 

área. 

 

6 RESULTADOS DA PESQUISA 
 

De acordo com a análise dos dados, os colaboradores que responderam o 

questionário observou-se que 3 se encontram de 23 a 26 anos, 2 de 27 a 30 anos, 2 

acima de 30 anos e apenas 1 se encontra 10 a 22 anos (Tabela 1). Ainda mostra 

quanto ao gênero que 4 foram do sexo feminino e 4 do sexo masculino (Tabela 2). 

 
Tabela 1 – Idade dos colaboradores.  

 
FAIXA ETÁRIA Frequência Percentual 
até 18 anos 0 0% 
19 a 22 anos 1 12,5% 
23 a 26 anos 3 37,5% 
27 a 30 anos 2 25% 
Acima de 30 anos 2 25% 
Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 2 – Gênero. 

 

SEXO Frequência Percentual 
Masculino 4	   50%	  

Feminino 4	   50%	  
Fonte: dados da pesquisa 

 

Observou-se ainda que em sua maioria tem de 1 a 3 anos tempo de serviço 

na empresa com 5 colaboradores, de 4 a 6 anos com 2 e apenas 1 colaborador com 

menos de 1 ano (Tabela 3). A pesquisa mostra que 4 dos entrevistados possuem 

superior completo e 3 superior incompleto (Tabela 4). 

 

Tabela 3 – Tempo de serviço. 
 

TEMPO DE SERVIÇO NA EMPRESA Frequência Percentual 
Menos de 1 ano 1 12,5% 
De 1 a 3 anos 5 62,5% 
De 4 a 6 anos 2 25% 
Acima de 6 anos 0 0% 

Fonte: dados da pesquisa 
 
 

Tabela 4 - Escolaridade 
 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO Frequência Percentual 
 1º grau completo 0 0% 
 2º grau incompleto 0 0% 
 2º grau completo 1 12,5% 
Superior incompleto 4 50% 
 Superior completo 3 37,5% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com dados apresentados a pesquisa mostra que todos os 

funcionários estão de 1 a 5 anos em relação ao tempo de trabalho na empresa 

(Tabela 5). Em relação ao faixa salarial 5 colaboradores recebem de 2SM a 5SM, 2 

de 5SM a 8SM e 1 de 8SM a 10SM (Tabela 6). 
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Tabela 5 – Tempo de trabalho 

TEMPO DE TRABALHO NA EMPRESA Frequência Percentual 
De 1  a  5 anos 8 100% 
De 5 a 10 anos 0 0% 
De 10 a 15 anos 0 0% 
De 15 a 20 anos 0 0% 
De 20 a 25 anos 0 0% 
Acima de 25 anos 0 0% 

Fonte: dados da pesquisa 

 
 

Tabela 6 – Renda mensal. 
 

RENDA ( nº de salários mínimos) Frequência Percentual 
Até 2SM 0	   0%	  
De 2SM a 5SM 5	   62,5%	  
De 5SMa  8SM 2	   25%	  
De 8SMa  10SM 1	   12,5	  

Acima de 10SM 0	   0%	  
    Fonte: dados da pesquisa 

 

Dos entrevistados 2 são auxiliar administrativo com até um ano que se 

encontra na função; 2 assistente administrativo com até 2 anos na função; 1 

operador de crédito com 9 meses; 1 gerente de crédito com 3 anos na função; 1 

gerente de cobrança com 1 ano na função; e por último 1 gerente de 

vendas/produção com 2 anos que exerce na função. Todos os colaboradores já 

foram avaliados, e observou-se que em relação ao tempo de serviço os 

colaboradores que estão menos de 1 ano e de 1 a 3 anos na empresa foram 

avaliados de 1 até 3 vezes, respectivamente; aqueles que estão de 4 a 6 anos foram 

avaliados 4 a 5 vezes; somente 1não soube especificar ao certo quantas vezes foi 

avaliado. 

 
 
 

 
 
 



19	  
	  

	  
	  
	  

	  

  

Análise do Resultado da Avaliação de Desempenho 

 

Gráfico 1 - Análise dos ocupantes de cargos-chaves, na avaliação de desempenho. 

 
              Fonte: dados da pesquisa 

 

A pesquisa mostra que na percepção dos ocupantes de cargos-chaves todos 

estão posicionados em níveis de desempenho e correspondem às expectativas do 

cargo (Gráfico 1). Em relação aos resultados esperados, a maioria mostra que para 

aqueles ocupantes de cargos-chaves, que apresentam níveis baixo de desempenho, 

recomenda-se alternativas de desenvolvimento ou de remanejamento (Gráfico 1).  
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Gráfico 2 - Análise Plano de Sucessão. 
 

 
                Fonte: dados da pesquisa 
 

Para os funcionários que obtêm resultados positivos, são recomendados 

Planos de Sucessão 75% responderam quase sempre, 12,5% às vezes e 12,5% 

raramente (Gráfico 2). Em relação as decisões a serem tomadas sobre suas 

carreiras 62,5% responderam quase sempre, 12,5% às vezes, 12,5% raramente, 

12,5% nunca (Gráfico 2). 

 

Gráfico 3 - Análise dos empregados posicionados em Linha de Sucessão.  

 
Fonte: dados da pesquisa 
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Observou-se ainda que 75% concordam que quase sempre são identificados 

os funcionários com os melhores desempenhos e com possibilidades de se 

mobilizarem nas linhas de sucessão (Gráfico 3). Em relação, se são identificados 

funcionários com desempenho insatisfatório, analisando as possibilidades de 

desenvolvimento ou riscos de estagnação na linha de sucessão a maioria disseram 

que quase sempre com 62,5%, 25% às vezes e 12,5% raramente (Gráfico 3). 

 

Gráfico 4 - Análise do potencial dos empregados – com destaque por seu 

desempenho. 

 
                Fonte: dados da pesquisa 

 

Dentre os critérios de análise de potencial, para identificar as possibilidades 

de carreira na empresa 50% responderam que às vezes, 37,5% quase sempre, e 

12,5% nunca (Gráfico 4). E para os funcionários que poderão assumir no futuro, a 

partir de seu potencial e de suas expectativas de carreira 50% disseram quase 

sempre, 25% as vezes e  25% raramente (Gráfico 4). 
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Gráfico 5 - Análise do potencial – destaque desempenho insatisfatório. 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 

De acordo com a pesquisa 37,5% responderam quase sempre, 37,5% às 

vezes e 25% raramente disseram que são verificados os impactos do desempenho 

insatisfatório por parte dos empregados nos resultados de trabalho (Gráfico 5). Se 

são identificadas as causas do baixo desempenho por parte dos empregados e 

realizados planos de ações para eliminar essas causas 37,5% disseram quase 

sempre, 50% às vezes, 12,5 raramente (Gráfico 5). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante dos conceitos já citados sobre o que é avaliação de desempenho, 

pode-se concluir que trata-se de uma ferramenta com um conjunto de vantagens 

proveitosas para a melhoria da produtividade e para prever posicionamentos futuros 

na organização, quando realizada de forma clara e objetiva. 

É importante para o funcionamento eficiente de qualquer organização que 

exista um método de avalição de desempenho, onde os funcionários possam 

identificar seus pontos fracos e saibam como está o desempenho de suas 

atividades. 

Existem vários métodos tradicionais para se avaliar o desempenho. O 

contexto atual das organizações fez com que surgissem algumas formas inovadoras, 

com maior participação dos colaboradores em seu planejamento de 

desenvolvimento dentro da organização. A escolha entre os métodos dependerá 

sempre do tipo de organização, do trabalho e dos objetivos a serem alcançados. O 

importante é que as organizações não façam escolhas equivocadas, para que o 

processo não seja um fracasso. 

A avaliação de desempenho quando compreendida e realizada de acordo 

com o planejado trará benefícios às pessoas envolvidas e a organização a que 

elas pertencem. Lembrando também que se não for bem compreendida poderá 

causar transtornos para a organização. 

Escolheu-se algumas variáveis para avaliar o resultado da avaliação de 

desempenho numa Instituição Financeira, dentre elas: ocupantes de cargos-chaves, 

planos de sucessão, linha de sucessão e análise do potencial.  

Conclui-se, que com a pesquisa aplicada, os funcionários mostraram-se 

satisfeitos com o instrumento de avaliação aplicado na instituição. 

 

  

 

 

 

 



24	  
	  

	  
	  
	  

	  

  

REFERÊNCIAS 

 
ARAÚJO, Luis César G. de. Gestão de Pessoas: estratégias e integração 

organizacional. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

BERGAMINI, Cecília Whitaker; BERALDO, Deobel Garcia Ramos. Avaliação de 
desempenho humano na empresa. 4.ed.Sã0 Paulo:Atlas,1988. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 

9.ed.Rio de Janeiro :Elsevoier, 2009. 

 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7.ed.São Paulo: Atlas,2002. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas:o novo papel dos recursos humanos 

nas organizações.11ªTiragem.Rio de Janeiro:Campus,1999. 

 

LUCENA, Maria Diva da Salete. Planejamento de recursos humanos. São Paulo: 

Atlas, 1991. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica.5.ed.São Paulo: Atlas, 2003. 

 

SILVA, Patrícia Bartoli. Avaliação do desempenho.2006. 53 f.Monografia (Pós – 

Graduação em Pedagogia Empresarial) Curso Pedagogia Empresarial, Universidade 

Candido Mendes, Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: www.avm.edu.br. Acessado 

em 3 maio 2011. 

 

GIL, Antônio Carlos. Gestão de Pessoas: Enfoque nos papéis profissionais.São 

Paulo: Atlas,200. 

 



25	  
	  

	  
	  
	  

	  

  

TACHIZAWA, Takeshy; FERREIRA, Victor Cláudio Paradela; FORTUNA, Antônio 

Alfredo Mello. Gestão com pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de 

negócios. Rio de Janeiro: FGV, Rio de Janeiro, 2001. 

 
  

APÊNDICE 1 
 

QUESTIONÁRIO 

Analise dos Resultados da Avaliação de Desempenho 

Dados Pessoais do Funcionário: 

1. Idade:   
   (   ) até 18 anos 
   (   ) 19 a 22 anos 
   (   )  23 a 26 anos 
   (   )  27 a 30 anos 
   (   )  Acima de 30 anos 
 
2. Sexo:  
  (   ) Masculino 
  (   ) Feminino 
 
3. Tempo de Serviço na empresa 
  (   ) menos de 1 ano 
  (   ) de 1 a 3 anos 
  (   ) de 4 a 6 anos 
  (   ) acima de 6 anos 
 
4. Escolaridade 
  (   ) 1º grau completo 
  (   ) 2º grau incompleto 
  (   ) 2º grau completo 
  (   ) superior incompleto 
  (   ) superior completo 
 
5. Tempo de Trabalho na empresa 
(   ) de 1  a  5 anos 
 (   ) de 5 a 10 anos 
 (   ) de 10 a 15 anos 
 (   ) de 15 a 20 anos 
 (   ) de 20 a 25 anos 
 (   ) acima de 25 anos 
 
6. Faixa salarial 
 (   ) Até 2SM 
 (   ) De 2SM a 5SM 
 (   ) De 5SM  a  8SM 
 (   ) De 8sm  a  10sm 
 (   ) Acima de 10sm 
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7. Qual o cargo/função atual que exerce na empresa _______________________ 
 
8. Quantos anos está no cargo/função _____________________ 
 
9. Você já foi avaliado  (   ) SIM  (   ) NÃO  Se, Sim, quantas vezes _____________ 
 
Para os objetivos propostos nesta pesquisa, serão levados em consideração os seguintes 
dados dos Resultados da Avaliação de Desempenho: 

� Desempenho dos Ocupantes de cargos-chaves; 
� Desempenho dos Empregados Posicionados em Linha de Sucessão; 
� Desempenho dos empregados em geral, que se destacam por seu 
desempenho; 
� Desempenho dos empregados em geral, com desempenho insatisfatório. 

 
Então, para fazer a análise dos resultados da avaliação de desempenho aplicada na sua 
empresa, marque o parêntese com o número apropriado para cada uma das afirmativas de 
acordo com sua percepção. 
 
1. Nunca 
2. Quase nunca 
3. Raramente 
4. Às vezes 
5. Quase sempre 
 
Análise do Resultado da Avaliação de Desempenho 

1. Análise dos ocupantes de cargos-chaves, na Avaliação de Desempenho. 
 

� Os ocupantes dos cargos-chaves estão posicionados em níveis de desempenho, isto 
é, correspondem as expectativas do cargo, quanto aos resultados esperados. 

(   ) Nunca      (    ) Quase Nunca       (    ) Raramente   (   ) As vezes   (    ) Quase 
Sempre 

� Para aqueles ocupantes de cargos-chaves que apresentam níveis baixos de 
desempenho, e que impactam negativamente nos resultados esperados recomenda-
se alternativas de desenvolvimento ou de remanejamento. 

(   ) Nunca      (    ) Quase Nunca       (    ) Raramente   (   ) As vezes   (    ) Quase 
Sempre 

2. Análise dos empregados com melhor desempenho para o Plano de Sucessão 

� Aqueles que obtêm melhores resultados no desempenho são recomendados para os 
Planos de Sucessão 

(   ) Nunca      (    ) Quase Nunca       (    ) Raramente   (   ) As vezes   (    ) Quase 
Sempre 

� As informações sobre desempenho e potencial são confrontadas com idade e tempo 
para aposentadoria, para tomar decisões sobre suas carreiras e prováveis 
substitutos. 

(   ) Nunca      (    ) Quase Nunca       (    ) Raramente   (   ) As vezes   (    ) Quase 
Sempre 

3. Análise dos empregados posicionados em Linha de Sucessão 
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� São identificados os empregados com melhores desempenhos e com possibilidades 
de se mobilizarem nas linhas de sucessão – análise de potencial. 

(   ) Nunca      (    ) Quase Nunca       (    ) Raramente   (   ) As vezes   (    ) Quase 
Sempre 

� São identificados os empregados com desempenhos insatisfatórios, analisando as 
possibilidades de desenvolvimento, ou os riscos de estagnação na Linha de 
Sucessão, o que prejudicaria a mobilização dos demais empregados. 

(   ) Nunca      (    ) Quase Nunca       (    ) Raramente   (   ) As vezes   (    ) Quase 
Sempre 

4. Análise do potencial dos empregados em geral, que se destacam por seu desempenho 

� São aplicados critérios de análise de potencial, para identificar suas possibilidades 
de carreira na organização. 

(   ) Nunca      (    ) Quase Nunca       (    ) Raramente   (   ) As vezes   (    ) Quase 
Sempre 

� São verificados os cargos daqueles empregados que poderão assumir no futuro, a 
partir do seu potencial e de suas expectativas de carreira. 

(   ) Nunca      (    ) Quase Nunca       (    ) Raramente   (   ) As vezes   (    ) Quase 
Sempre 

5. Análise do potencial dos empregados em geral, com desempenho insatisfatório 

� São verificados os impactos do desempenho insatisfatório por parte dos empregados 
nos resultados de trabalho. 

(   ) Nunca      (    ) Quase Nunca       (    ) Raramente   (   ) As vezes   (    ) Quase 
Sempre 

� São identificadas as causas do baixo desempenho por parte dos empregados e 
realizados planos de ações para eliminar essas causas por meio de (treinamento, 
readaptações, remanejamentos, desligamentos, etc.). 

(   ) Nunca      (    ) Quase Nunca       (    ) Raramente   (   ) As vezes   (    ) Quase 
Sempre 

 

 

 


