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Resumo 

Com o aumento da valorização das pessoas dentro das organizações, as empresas obrigaram-

se a se adequar e buscar novas formas de gerenciar as pessoas. A pesquisa teve por objetivo a 

realização de um estudo para implementação de uma ferramenta de avaliação de desempenho 

em uma empresa no ramo de fundição. A abordagem proposta está fundamentada na 

necessidade que a empresa possui de identificar, manter e obter profissionais qualificados 

nesse ramo de atividade, já que a organização está em fase de crescimento e na região onde 

está localizada há escassez de profissionais com qualificação em fundição, e por isso precisou 

investir no desenvolvimento das pessoas que já foram contratadas. Por meio da realização de 

uma pesquisa foi possível observar os conhecimentos que os funcionários possuíam a respeito 

do assunto, permitindo assim, a definição da metodologia mais adequada de implementação 

da ferramenta de avaliação de desempenho. 
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1 INTRODUÇÃO 

As empresas estão percebendo que as pessoas se tornam um diferencial competitivo 

importante para o desenvolvimento das organizações. Diante dessa percepção, estão 

investindo cada vez mais na formação de seus funcionários para atender as demandas do 

negócio e se manter ativas no mercado. Por esse motivo, quando algum profissional deixa a 
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empresa, a organização não estará perdendo somente um recurso humano fácil de ser 

substituído, mas sim um profissional qualificado que levará consigo todo o conhecimento 

adquirido sobre o negócio. Com isso terá que investir novamente no desenvolvimento e 

treinamento de outra pessoa, dificultando assim o cumprimento dos objetivos estratégicos 

desta. 

No ramo de fundição esse problema é acentuado principalmente na região de Caxias 

do Sul, porque há poucos profissionais qualificados nessa área e a demanda vem aumentando. 

Uma das soluções é buscar profissionais em empresas de outras regiões do país, mas esse tipo 

de estratégia pode ser oneroso para a empresa. A organização objeto desse estudo está em 

crescimento e por isso está preocupada com essa questão. Atualmente ela possui 60 

funcionários e precisou investir na qualificação dos colaboradores. A empresa sabe que 

continuará investindo em treinamento e desenvolvimento, pois para atingir a máxima 

capacidade de produção são necessárias aproximadamente 200 pessoas. 

Diante desse cenário de escassez de profissionais qualificados, a empresa observa a 

necessidade de medir o desempenho dos colaboradores para que se possa conhecer o nível de 

desenvolvimento de cada uma delas e a partir dessas informações, trabalhar para que estes 

profissionais se desenvolvam continuamente e mantenham-se trabalhando na empresa.  

Segundo PICARELLI (2002), a avaliação de desempenho é uma forma de 

acompanhamento da performance de cada funcionário, objetivando o aumento de seu nível de 

proficiência em uma competência já adquirida ou a possibilidade de conquista de uma nova 

competência. Neste sentido, a pesquisa visou à realização de um estudo para a implementação 

de uma ferramenta de avaliação de desempenho dos funcionários na empresa em estudo. 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa com todos os funcionários da empresa para 

identificar o grau de conhecimento dos mesmos a respeito do assunto. Depois os resultados da 

pesquisa serviram como base para a definição da metodologia a ser utilizada e a forma mais 

adequada para a implantação dessa ferramenta. 

A estrutura do artigo parte do referencial teórico, onde aborda os construtos de gestão 

de pessoas, gestão por competência e avaliação por desempenho. A seção de método de 

pesquisa relata os procedimentos técnicos utilizados para a obtenção dos dados da pesquisa. 

Na sequência segue a seção de análise dos resultados, onde são descritos os resultados da 

pesquisa. Por fim, segue a seção da conclusão, onde são citadas as considerações finais onde 

são apresentados os resultados frente aos objetivos da pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

Os processos de globalização, que trouxeram consigo a competitividade do mercado 

internacional, forçaram as empresas a buscarem cada vez mais diferenciais competitivos, que 

segundo DUTRA (2008) podem se destacar: flexibilidade, produtividade e velocidade nas 

ações, diferenciais que agregam valor aos produtos e serviços. Para atingir estes, as empresas 

dependem exclusivamente das pessoas. Os gestores das grandes organizações já se deram 

conta dessa estratégia e estão colocando o gerenciamento das pessoas cada vez mais em 

evidência dentro dos seus processos. Para MARCON (2009), existem três grandes áreas 

estratégicas dentro das organizações que lhe dão diferenciais competitivos: a) tecnologia da 

informação; b) logística; c) gestão de pessoas. 

Segundo GRAMIGNA (2002), investir no desenvolvimento das pessoas é um bom 

negócio para a empresa, pois não adianta uma organização ter a tecnologia mais avançada e 

ser inovadora, se as pessoas que trabalham nela não estiverem motivadas e comprometidas em 

atingir os objetivos da empresa. A forma com que as empresas praticam a gestão de pessoas 



 

 

vem se transformando ao longo do tempo. É preciso pessoas autônomas, inovadoras, criativas, 

com iniciativa, comprometidas e motivadas (DUTRA, 2008). O grande desafio está em 

manter essas pessoas no estado de parceria com a empresa. Para isso, as organizações 

precisam possuir políticas de desenvolvimento, de benefícios e ambientes organizacionais que 

permitam esse envolvimento e atendam as expectativas das pessoas. 

Segundo DUTRA (2008), as empresas brasileiras a partir dos anos 90 sofreram várias 

transformações na forma de gerir as pessoas. Dentre elas podem se destacar: 

a) Alteração no perfil das pessoas exigidas nas empresas – no passado era preciso ter 

um perfil flexível e disciplinado atualmente as empresas buscam profissionais 

autônomos e obedientes; 

b) Deslocamento do foco de gestão de pessoas do controle para o desenvolvimento – 

as empresas não estão mais preocupadas em controlar as pessoas, mas sim, criar 

mecanismos que possibilitem o desenvolvimento contínuo destas e 

consequentemente o desenvolvimento da empresa;  

c) Maior relevância das pessoas no sucesso do negócio – os gestores se deram conta 

de que as pessoas são proprietárias do patrimônio intelectual da empresa, da 

capacidade e agilidade de resposta da empresa a estímulos do mercado, e por isso 

estas estão se tornando diferenciais únicos para as empresas. 

 

2.1.1 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS 

 Com o aumento da valorização das pessoas dentro das organizações, conforme 

PICARELLI (2002), as empresas se obrigaram a adequar-se e buscar novas formas de 

gerenciar as pessoas. Elas perceberam que primeiro deveriam identificar quais as 

competências necessárias para atender efetivamente as demandas do negócio e depois 

começaram a desenvolver ferramentas para poder disseminar e desenvolver essas 

competências entre os profissionais.  

 Segundo PICARELLI (2002) competência é o conjunto de características percebidas 

nas pessoas que envolvem conhecimentos, habilidades e atitudes que levam a um desempenho 

superior, onde competências envolvem comportamentos observáveis e mensuráveis 

relacionadas ao trabalho, seus componentes são: Conhecimentos: é o “saber” adquirido, o 

conhecimento técnico, os conceitos e teorias; Atitudes: são os comportamentos do 

colaborador, a forma como ele age com pares, superiores e subordinados, as atitudes estão 

ligadas à sua personalidade; Habilidades: é o “saber fazer”, ou seja, é o saber colocado em 

prática.” 

 As competências organizacionais, para GRAMIGNA (2002) são definidas por meio do 

planejamento estratégico da organização, e tem como base a missão, a visão e o negócio da 

empresa. Através das competências organizacionais são traçados os perfis de cada cargo 

dentro desta, que servirão de base para a formação do quadro de lotação e para as contratações 

de novos colaboradores.  

 Após a definição das competências essenciais e das competências específicas de cada 

cargo, a empresa precisará desenvolver uma forma de monitorar sistematicamente se os 

colaboradores possuem ou estão desenvolvendo as competências exigidas em cada cargo, ou 

seja, implantar um sistema de avaliação de desempenho por competências. 

 

2.1.1.1 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

As avaliações de desempenho, dependendo do tamanho ou exigência da empresa, 

podem ser feitas através de ferramentas simples ou através de softwares complexos. A grande 

maioria das empresas utiliza softwares de avaliação de desempenho complexos, ligados de 



 

 

forma sistemática com os objetivos estratégicos das empresas. Para PICARELLI (2002), as 

principais vantagens da implantação de avaliações de desempenho são: 

a) Disseminação dos conhecimentos; 

b) Formação de uma base de dados de cada funcionário; 

c) Fonte de informação para planejamento de treinamentos; 

d) Transparência nos critérios de avaliação do colaborador; 

e) Compromete o líder com o desenvolvimento da equipe; 

f) Feedback constante para os funcionários a respeito do seu desenvolvimento. 

 Entende-se que a avaliação de desempenho, quando implantada corretamente, deve 

envolver todos os funcionários da organização, desde o nível de diretoria até o nível mais 

baixo do chão de fábrica.  

As avaliações de desempenho podem ser realizadas de diversas maneiras, isso depende 

dos objetivos e do grau de maturidade da empresa. Existem empresas que os funcionários são 

avaliados e eles nem sabem quando e como isso ocorre. Em outras empresas o gestor imediato 

faz a avaliação de um funcionário e logo após eles conversam e traçam, em conjunto, um 

plano de desenvolvimento e treinamento para o funcionário. Em outras empresas são 

realizadas as chamadas avaliações de 360 graus.  

As avaliações de 360 graus são utilizadas em empresas com um nível de maturidade 

elevado. Esse sistema, conforme GRAMIGNA (2002) e DUTRA (2002) envolvem uma rede 

de avaliações onde os funcionários são avaliados pelo chefe imediato, pelos colegas de 

trabalho, pelos clientes e fornecedores internos e externos. Segundo DUTRA (2002) esse tipo 

de avaliação de desempenho trás maior produtividade, ambiente participativo e motivacional, 

comprometimento, gerências fortalecidas, equipes fortalecidas, foco em resultados, maior 

competitividade e consequentemente diferencial de mercado.  No Quadro 1 pode ser visto as 

principais ideias dos assuntos até aqui abordados e os autores que embasam essas ideias. 

 
Principais ideias Autores que embasam 

Para as organizações atingirem diferenciais 

competitivos de mercado, tais como flexibilidade, 

produtividade e velocidade nas ações, as empresas 

dependem exclusivamente das pessoas. 

DUTRA (2002), GRAMIGNA (2002) e MARCON 

(2008). 

Atualmente as empresas estão em busca de 

profissionais autônomos, inovadores, criativos, 

comprometidos, motivados e com iniciativa. 

DUTRA (2002). 

Deslocamento do foco de gestão de pessoas do 

controle para o desenvolvimento. 
DUTRA (2002). 

Maior relevância das pessoas no sucesso do negócio. 
DUTRA (2002), GRAMIGNA (2002), MARCON 

(2008) e PICARELLI (2002). 

Foco na avaliação de desempenho dos funcionários 

através das competências organizacionais. 

DUTRA (2002), GRAMIGNA (2002), MARCON 

(2008) e PICARELLI (2002). 

Avaliação de desempenho é uma forma de 

acompanhamento e desenvolvimento da performance 

dos funcionários. 

DUTRA (2002), GRAMIGNA (2002), MARCON 

(2008) e PICARELLI (2002) 

As avaliações de desempenho auxiliam as empresas a 

atingirem seus objetivos estratégicos. 

DUTRA (2002), GRAMIGNA (2002), MARCON 

(2008) e PICARELLI (2002) 

Utilização de avaliações de desempenho de 360º. DUTRA (2002), GRAMIGNA (2002). 

Quadro1: Ideias fundamentais X autores 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

3 METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa utilizado teve abordagem quantitativa, com objetivo 

exploratório e descritivo, por meio de questionário estruturado aplicado aos colaboradores da 



 

 

empresa em estudo. O procedimento técnico utilizado na pesquisa foi o estudo de caso em 

uma organização localizada em Caxias do Sul (RS) que atua no ramo de fundição. A empresa 

foi criada em 2006, mas suas atividades de produção iniciaram somente em agosto de 2009. A 

empresa é responsável pela produção de peças fundidas para implementos rodoviários. 

Atualmente ela possui 60 funcionários, mas para atingir a sua capacidade produtiva máxima 

de 30 000 ton/ano de peças boas, serão necessários em torno de 200 funcionários. 

 A pesquisa teve como objetivo realizar um estudo para implantação de uma ferramenta 

de avaliação de desempenho dos funcionários de uma empresa do ramo de fundição. Para tal 

será necessário atingir os objetivos específicos abaixo: 

a) Identificar a necessidade de implantação da avaliação de desempenho; 

b) Observar os conhecimentos dos funcionários sobre o tema; 

c) Diagnosticar ferramentas de avaliação de desempenho; 

d) Analisar benefícios e dificuldades para implantação da avaliação de desempenho. 

Para MARCONI e LAKATOS (1990), GIL (2008), ANDRADE (2002), CERVO e 

BERVIAN (2002), FLINK e NAVALLE (2006) e OLEA (2008), a pesquisa utilizada neste 

estudo é aplicada, visto que ela busca soluções para problemas concretos. Neste caso, 

problemas existentes em uma empresa do ramo de fundição. A pesquisa também pode ser 

classificada como exploratória, uma vez que foi aplicado um questionário para identificar os 

conhecimentos que os funcionários possuem sobre avaliação de desempenho.  

Para identificar os conhecimentos dos funcionários sobre avaliação de desempenho foi 

utilizado um questionário contendo 10 questões sobre o tema. Foram entregues 50 

questionários para os funcionários, destes 44 foram devolvidos completamente respondidos. 

As respostas do questionário serviram como base para a escolha da ferramenta a ser 

implementada e para a criação de um cronograma para tal evento. Ao final do estudo são 

apresentados os resultados e desenvolvida uma análise crítica dos mesmos, permitindo assim, 

que a ferramenta seja implementada de forma eficaz na organização. 

  

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Devido à dificuldade de encontrar profissionais qualificados no ramo de fundição na 

região de Caxias do Sul, a empresa em estudo está investindo em treinamento e 

desenvolvimento de seus funcionários, já que a maioria destes não possui experiência neste 

ramo de atividade. A implementação de uma ferramenta de avaliação de desempenho servirá 

para medir a performance dos colaboradores e identificar o nível de satisfação dos mesmos 

em relação à empresa. Os resultados das avaliações servirão como banco de dados para 

treinamento e desenvolvimento dos funcionários assim como para novas contratações. 

 

4.3 FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Existem empresas que ainda fazem a avaliação de desempenho de seus colaboradores 

de forma informal, ou seja, os gestores acompanham os trabalhos de seus funcionários e 

avaliam a sua contribuição de acordo com as suas percepções e sem uma sistemática definida. 

Mas as organizações mais estruturadas realizam as avaliações formalmente, com o auxílio de 

softwares dedicados para essa finalidade. Geralmente essas avaliações são realizadas uma ou 

duas vezes por ano, BOHLANDER, SNELL e SHERMAN (2003). 

Para BOHLANDER, SNELL e SHERMAN (2003) e DESSLER (2003), as avaliações 

de desempenho podem servir para medir as características de personalidade, comportamentos 

ou resultados dos funcionários, isto depende dos objetivos de cada organização. Os métodos 

mais utilizados de avaliações de desempenho segundo BOHLANDER, SNELL e SHERMAN 

(2003) e DESSLER (2003) são: 



 

 

a) Escala gráfica: cada característica ou aspecto avaliado é representado por uma 

escala. Os tipos de escalas variam, eles dependem da empresa e do software que 

está sendo utilizado. Geralmente ao lado da escala, existe um espaço onde o avaliar 

pode acrescentar comentários a respeito do item que está sendo avaliado, 

aumentando assim a precisão da avaliação; 

b) Comparação entre pares: todos os funcionários avaliados são comparados com cada 

um dos demais em cada aspecto. Esse método auxilia na identificação do melhor e 

do pior funcionário em cada aspecto. 

c) Incidentes críticos: esse método é utilizado para registrar exemplos de 

comportamentos excepcionalmente positivos ou negativos de cada colaborador. 

Uma vantagem desse método, uma vez que os incidentes comportamentais são 

específicos, é que o avaliador pode fornecer feedback quase que instantâneo para os 

colaboradores. Criando assim, um histórico com os eventos mais relevantes de cada 

funcionário. Essas informações podem ser utilizadas para futuras promoções. 

Como a empresa em estudo faz parte de um conglomerado de empresas e elas 

possuem políticas corporativas compartilhadas, foi analisada a ferramenta de avaliação de 

desempenho utilizada nas demais empresas do grupo e a mesma atende aos objetivos 

esperados.  

Como é uma ferramenta já conhecida pelo grupo, ela pode ser implementada com o 

auxílio dos profissionais das outras empresas que a utilizam. Na Figura 1, pode ser visto um 

exemplo da avaliação de desempenho de um funcionário através da ferramenta mencionada 

anteriormente: 

 

 
Figura 1 – Avaliação de desempenho 

Fonte: Empresa deste estudo de caso 
 



 

 

Nessa ferramenta é utilizado o método de escala gráfica, dividida em quatro grupos de 

aspectos ou características, são eles: responsabilidades, comportamentais, técnicas e 

formação. Cada característica pode ser classificada em: não se aplica, desenvolvimento, 

aplicação, otimização ou excelência. Esse software permite que o gestor faça a avaliação de 

um colaborador e, se a empresa adotar essa sistemática, possibilita que o funcionário faça a 

sua auto-avaliação e no final eles conversam para chegar a um consenso a respeito dos 

aspectos que foram avaliados. 

Após a realização da avaliação de todos os aspectos e chegado a um consenso entre o 

avaliador e o avaliado, foi criado um plano de desenvolvimento para o colaborador. Nesse 

plano de desenvolvimento aparecerão itens que serão de responsabilidade do gestor, do 

colaborador e da própria área de Gestão de Pessoas da empresa. No Quadro 2, apresenta-se o 

cronograma para implementação da ferramenta de avaliação de desempenho: 

 
ATIVIDADE INÍCIO FIM 

Revisão dos perfis de cargos da empresa Fev/2010 Mar/2010 

Parametrização da ferramenta de avaliação  Mar/2010 Mai/2010 

Treinamento dos Gestores na ferramenta  Jun/2010 Jun/2010 

Divulgação da implementação da avaliação de desempenho aos funcionários Jul/2010 Jul/2010 

Realização das avaliações Jul/2010 Jan/2011 

Elaboração de plano de ação com os resultados obtidos nas avaliações Jul/2010 Jan/2011 

Quadro 2 - Cronograma para implementação da avaliação de desempenho 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.4 FACILIDADES E DIFICULDADES PARA IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

  

Segundo BOHLANDER, SNELL e SHERMAN (2003), as principais razões para o 

fracasso das avaliações de desempenho são: 

a) Os gestores não possuem as reais informações de desempenho dos funcionários; 

b) Falta de clareza nos critérios de avaliação; 

c) Os gestores não levam as avaliações a sério; 

d) Os gestores não estão preparados para a realização das avaliações; 

e) Os gestores não são honestos ou sinceros durante as avaliações; 

f) Os gestores não têm habilidades para a realização das avaliações; 

g) Os funcionários não recebem feedback contínuo do seu desempenho; 

h) Os recursos disponíveis são insuficientes para compensar o desempenho; 

i) A discussão é sobre o desempenho do funcionário ineficiente; 

j) Os gestores usam linguagens obscuras durante a avaliação. 

Resumidamente as principais razões para o fracasso das avaliações de desempenho é a 

falta de informações sobre o programa e a falta de preparo dos gestores. Um benefício para 

implementação dessa ferramenta de avaliação de desempenho na empresa em estudo é o fato 

de que ela já é conhecida pelos seus funcionários da área de Gestão de Pessoas. No Quadro 3, 

podem ser vistos os resultados da pesquisa de avaliação de desempenho respondida pelos 44 

funcionários.  As questões foram divididas por áreas para facilitar a análise dos dados. 

 

Questões 

Área 

administrativa 
Produção Gestores 

Sim Não Sim Não Sim Não 

1) Você sabe o que é avaliação de desempenho? 8 1 21 10 4 0 

2) Você já participou de alguma avaliação de desempenho? 4 5 9 22 4 0 



 

 

Quadro 3 - Resultado da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Observa-se que grande parte dos funcionários da empresa em estudo nunca participou 

de alguma avaliação de desempenho e alguns colaboradores nem sequer sabem o que é uma 

avaliação de desempenho. Diante desse fato é possível sugerir que a empresa trabalhe com 

mais intensidade na fase de divulgação da ferramenta, para que eles possam compreender os 

benefícios que essa ferramenta poderá trazer para eles e para a empresa. Os colaboradores, 

mesmo não conhecendo muito sobre o assunto, gostariam que a empresa possuísse um 

sistema de avaliação de desempenho e que o mesmo fosse vinculado à remuneração. 

Observa-se também, que os colaboradores gostariam de serem avaliados pelos colegas 

de sua área de trabalho e por colegas de outras áreas. E também que seria importante para eles 

avaliar seus gestores. Esse sistema de avaliação caracteriza, em parte, como foi visto no 

referencial teórico, a avaliação de 360 graus. Mas como esse sistema exige que os 

colaboradores tenham um grau de maturidade bastante elevado a respeito do assunto, 

inicialmente a ferramenta de avaliação de desempenho não será implementada dessa forma, e 

sim de forma mais simples, ou seja, somente o gestor fará a avaliação de seu colaborador. 

Outra informação importante para o êxito da implementação e manutenção da 

ferramenta é o treinamento dos gestores. Observou-se que os gestores não estão preparados 

para realizarem as avaliações dos seus colaboradores, com isso a empresa precisará investir 

em treinamento e desenvolvimento desses funcionários. 

 

6 CONCLUSÃO  

 

Como a empresa em estudo está em fase de crescimento e está encontrando 

dificuldades para conseguir profissionais qualificados no seu ramo de atividade, ela precisou 

investir muito em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores. Como foi visto no 

referencial teórico, a implementação de uma ferramenta de avaliação de desempenho, se for 

corretamente implementada, poderá trazer benefícios para a organização. Essa ferramenta 

ajudará na identificação do nível de desenvolvimento de seus funcionários e também na 

criação de um banco de dados que auxiliará nas contratações de novos colaboradores. 

Para fazer a implementação da ferramenta de avaliação de desempenho, 

primeiramente foi realizada uma pesquisa com os colaboradores a respeito do assunto. Em 

seguida foram analisados os dados e ficou evidenciado que a empresa precisará focar na 

divulgação da ferramenta, já que muitos funcionários nunca participaram de avaliações de 

desempenho, e no treinamento dos gestores. 

3) Você acredita que a avaliação de desempenho auxilia no 

desenvolvimento das pessoas e consequentemente melhora 

seu desempenho no trabalho? 

9 0 31 0 4 0 

4) Você gostaria que a sua empresa possuísse avaliação por 

desempenho? 
9 0 31 0 4 0 

5)  Com que frequência você gostaria de ser avaliado? 6 MESES 6 MESES 3 MESES 

6) Você gostaria que os seus colegas de setor o avaliassem? 7 2 24 7 4 0 

7) Você gostaria que os seus colegas de outros setores o 

avaliassem? 
6 3 20 11 4 0 

8) Você gostaria de avaliar o seu gestor? 8 1 29 2 4 0 

9) Você gostaria que a avaliação de desempenho fosse 

vinculada a remuneração? 
8 1 28 3 4 0 

10) Você alguma vez recebeu treinamento para ser avaliador 

em algum processo de avaliação de desempenho? 
9 0 2 29 1 3 



 

 

Também foram avaliadas alguns instrumentos de avaliação de desempenho, e como a 

organização faz parte de um grupo de empresas onde já existe uma ferramenta implementada, 

será possível a utilização da mesma. Um grande benefício da implementação desta é que os 

funcionários que trabalham na área de gestão de pessoas da empresa em estudo já possuem 

experiência com a mesma. 

A partir da divulgação da implementação da ferramenta de avaliação de desempenho 

para os funcionários, seria importante a empresa realizar novamente uma pesquisa para 

identificar o conhecimento dos funcionários a respeito do assunto. 
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