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RESUMO: A avaliação de desempenho, conforme Desser (2003), além de estimular a definição de padrões de 

performance, pressupõe a aplicação de feedbacks, que auxiliarão na eliminação de deficiências ou aprimoramento 

e manutenção de bons níveis de desempenho. O objetivo geral do estudo consiste em aprimorar a metodologia de 

avaliação de desempenho adotada pela empresa Produtos Alimentícios Croques, adotando novas abordagens que 

aumentem o engajamento e participação dos colaboradores, e promovam um alinhamento estratégico entre estes e 

a organização. Como resultado final, poderão ser identificadas as necessidades de treinamento e desenvolvimento 

que propiciam melhor alcance do que é definido. Ficará também mais fácil detectar quais competências os 

colaboradores precisarão desenvolver para melhorar seus resultados na função. E assim, a produtividade deverá 

aumentar, priorizando a alocação adequada de cada perfil. Ao se padronizar a avaliação, tornando-a mais objetiva, 

o colaborador conseguirá aumentar a qualidade do seu trabalho, focando no alcance daqueles resultados esperados. 
 

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho. Avaliação 360º. Avaliação por objetivos. Avaliação por 

competências. 

 

1 Introdução 

A avaliação de desempenho, conforme Desser (2003), além de estimular a definição de 

padrões de performance, pressupõe a aplicação de feedbacks, que auxiliarão na eliminação de 

deficiências ou aprimoramento e manutenção de bons níveis de desempenho. Para Chiavenato 

(2006), a avaliação de desempenho ainda poderá identificar problemas de supervisão, de 

integração dos colaboradores ao cargo ou empresa, de dissonâncias, de mal aproveitamento de 

potenciais, de motivação e outros.  

O presente trabalho irá evidenciar uma proposta em que uma organização tem um 

processo de avaliação de desempenho implementado, mas visualiza a necessidade de melhorias 

para otimização dos resultados. Nesse sentido, o objetivo geral do estudo consiste em aprimorar 

a metodologia de avaliação de desempenho adotada pela empresa Produtos Alimentícios 

Croques, adotando novas abordagens que aumentem o engajamento e participação dos 

colaboradores, e promovam um alinhamento estratégico entre estes e a organização.  

A indústria Produtos Alimentícios Croques Ltda, com início em 1988, concentra suas 

atividades na produção de batatas palha, chips e pré-frita congelada. Atualmente, a empresa 

configura-se como de médio porte e possui 86 funcionários em seu quadro atual. É uma empresa 

sólida no mercado, sendo cada vez mais identificada pela sua tradição.  

A avaliação de desempenho atual na Croques envolve a aplicação semestral de 

questionários, os quais consideram aspectos gerais da atuação profissional de cada setor, com 
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traços fortes de subjetividade. A empresa apresenta dificuldades no processo, uma vez que os 

colaboradores (supervisores e subordinados) não compreendem os significados, objetivos e 

relevância da área. Eles possuem dificuldades e relativa resistência quanto às avaliações, 

implicando em demoras no tempo de resposta (feedback), falta de engajamento e 

comprometimento. 

A correta aplicação das ferramentas de avaliação de desempenho mais adequadas irá 

propiciar o engajamento desses colaboradores e o alinhamento das expectativas destes para com 

a organização, criando, para tanto, um clima organizacional favorável. Dessa forma, os 

processos serão otimizados, aumentando o desempenho e satisfação dos colaboradores. 

 

2 Metodologia de Intervenção  

A 1ª etapa do trabalho envolveu a escolha metodológica. Para otimizar a avaliação de 

desempenho para a Croques optou-se por uma abordagem mista: avaliação por objetivos, por 

competências e 360º. Para Pontes (2005), a avaliação por objetivos visa comprometer os 

colaboradores com as propostas da organização, tornando o ambiente participativo, motivador 

e comunicativo. Considerando a avaliação por competências, Rabaglio (2004) menciona que 

esta envolve a medição do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes de um colaborador, 

partindo de parâmetros pré-estabelecidos, os quais podem ser aperfeiçoados por meio de 

treinamento e desenvolvimento. Já a avaliação 360º, segundo Robbins (2009) possibilita a 

geração de feedback de todos aqueles envolvidos com a organização, o qual poderá desenvolver 

maior senso de participação e uma melhor leitura do desempenho.  

A 2ª etapa considerou a definição dos fatores de avaliação. No Quadro 1, como 

exemplo, foram definidos os objetivos e competências do cargo de Analista Administrativo a 

serem avaliados no processo. No que se refere aos objetivos, é importante ressaltar que esses 

precisam ser construídos pelos líderes e subordinados em conjunto e de modo participativo. 

Quadro 1: Fatores de avaliação do desempenho 

CARGO OBJETIVOS COMPETÊNCIAS 

Analista 

Administrativo 

Elaborar relatórios financeiros mensais; Realizar o 

planejamento e controle do fluxo de caixa; Manter os 

cadastros de fornecedores atualizados. 

Habilidade no uso de planilhas e 

base de dados; Iniciativa; Visão 

sistêmica; Foco em resultados. 

Fonte: Elaboração própria 

No que tange à 3ª etapa do processo, tem-se a elaboração do instrumento. O Quadro 

2 apresenta todos os envolvidos no processo de avaliação a ser adotado na empresa Croques. 
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Com a adoção da avaliação 360º, ao ampliar o número de avaliadores, a organização repassa 

aos seus membros os valores advindos do feedback e promove uma gestão mais participativa.  

 Quadro 2: Envolvidos na avaliação 360º 

CARGO Nº COLABO-

RADORES 

SUPERIOR 

DIRETO  

AVALIADORES (além do próprio 

colaborador) 

Analista 

Administrativo 

5 Supervisor 

Administrativo 

Analista de Recursos Humanos (ARH); 

Supervisor Administrativo; Gerente Geral (GGR) 

Fonte: Elaboração própria 

Quanto à avaliação de desempenho por objetivos, Chiavenato (2004) aborda as etapas a 

serem seguidas e que podem ser desempenhadas na empresa Croques: formulação de objetivos; 

comprometimento dos colaboradores; negociação acerca da alocação de recursos; desempenho; 

monitoramento contínuo dos resultados e comparação com o que fora previamente definido; 

retroação e avaliação conjunta. Nesse método será utilizado o instrumento de observação 

sistemática para coleta dos dados. Para Gil (2008), o avaliador conhece os aspectos do grupo 

que são importantes para alcance dos objetivos e por isso elabora um plano de observação.  

No que tange à avaliação por competências, será utilizado o questionário para coleta de 

dados. Este instrumento, segundo Marconi e Lakatos (2011), consiste em uma série ordenada 

de perguntas, a serem respondidas por escrito sem a presença do entrevistador. O Quadro 3 

apresenta o modelo proposto. Partindo do conceito de cada competência deverão ser definidos 

indicadores que a reflitam, por meio de uma reunião participativa com todos os envolvidos. 

Quadro 3: Questionário de avaliação de competências 

COLABORADOR/DEPARTAMENTO/FUNÇÃO:                 DATA: 

AVALIADOR: LOCAL DE TRABALHO: 

 Competência Indicadores Escala  

  0 1 2 3 4 5 

Relacionamento 

interpessoal 

Tratar os colegas sem discriminação       

Ser cortês com os colegas       
Fonte: Elaboração própria 

A 4ª etapa do trabalho visa à aplicação do instrumento. Considerando a avaliação por 

objetivos, o instrumento de observação deverá ser constantemente utilizado pelos superiores 

diretos, na execução do trabalho e na medida em que ocorre o alcance dos objetivos definidos. 

Como esses superiores estão em contato frequente com seus subordinados, o monitoramento 

dos objetivos se dará de forma espontânea. Já os questionários da avaliação por competências 

serão aplicados de forma aleatória e anônima. Antes disso, deverá haver um trabalho de 

conscientização dos colaboradores, abordando o significado de cada competência a ser avaliada. 
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Logo após a aplicação do instrumento parte-se para a 5ª etapa, análise dos resultados. 

Na avaliação por competências, os resultados do questionário serão avaliados quantitativamente, 

segundo o modelo matemático de Leme (2008). Em seu modelo, cada nota da escala do 

questionário representa a frequência com que o avaliado demonstra em cada competência: todas 

as vezes (5), muitas vezes (4), com frequência (3), poucas vezes (2), raramente (1), nunca (0). 

Há dois cálculos nesse tipo de análise: um referente ao nível de competência do colaborador 

em relação à organização (NCCo) e outro em relação à função (NCCf).  

A partir dos questionários será realizada uma média de todos os NCCfs obtidos 

(autoavaliação, pares, superior, subordinado, quando for o caso). A partir desse resultado, será 

calculado o gap de cada colaborador em relação a uma dada competência (diferença entre NCC 

e NCCf). Os valores desses gaps serão ordenados de forma decrescente, determinando as 

necessidades prioritárias de treinamento e desenvolvimento.  

A última e 6ª etapa envolve a apresentação de relatórios. O modelo aqui proposto 

(Quadro 4), combina os resultados resumidos com planos de ação para o desenvolvimento do 

colaborador no próximo período. O plano de ação foi elaborado com base na ferramenta 5W2H 

(What; Why?; Where?; When?; Who?; How?; e How much?), um método que deixa claro os 

objetivos e as responsabilidades de cada atividade que compõe cada ação (MACHADO, 2012). 

O relatório final deverá ser discutido após 4 meses de trabalho. Posteriormente, quando 

validado, deverá ser repassado a cada avaliado (antes ele fora ouvido). Os resultados também 

poderão servir de indicador para possível redistribuição entre cargos e promoções. 

Quadro 4: Relatório de avaliação de desempenho 

Data:                                 Responsável:                          Avaliado:                       Período avaliado: 

Parecer sobre os objetivos definidos para o período (foram cumpridos? houve dificuldades?) 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivos Metas O que Como Quem Quando Onde Por que Quanto 
 

  
 

     

Avaliação geral das competências do colaborador (qual o NCCf médio de todas as competências do 

colaborador? quais competências prioritárias precisarão ser desenvolvidas?) 

PLANO DE AÇÃO 

Competência  Gap  médio  O que Como Quem Quando Onde Por que Quanto 

         

Fonte: Elaboração própria 

3 Resultados Esperados  

Ao adotar a avaliação 360º, espera-se que a empresa Croques auxilie o colaborador no 

seu desenvolvimento pessoal e profissional ao obter informações mais completas e a partir de 

diferentes perspectivas. Dessa forma, esse colaborador torna-se mais propenso a aceitar o 



 

5 

 

resultado de sua avaliação (precisa e confiável) e engajar-se no desempenho profissional. 

Haverá também um melhor embasamento para a tomada de decisões, uma vez identificados os 

pontos a serem trabalhados para melhoraria do desempenho.  

A partir da avaliação por objetivos será possível compartilhar com o colaborador, de 

forma antecipada, quais os resultados a serem atingidos e quais as bases de avaliação de seu 

desempenho. O planejamento do trabalho passará a ser melhor delineado e os objetivos tornar-

se-ão mais compreensíveis. Como resultado final, poderão ser identificadas as necessidades de 

treinamento e desenvolvimento que propiciam melhor alcance do que é definido. Ademais, é 

notável a motivação propiciada por esse método, considerando o grau de participação exigido. 

A avaliação por competências vai possibilitar o reconhecimento e recompensa de cada 

membro da empresa. Será possível identificar melhorias que devem ser colocadas em prática, 

envolvendo a perspectiva técnica e comportamental. Ficará também mais fácil detectar quais 

competências os colaboradores precisarão desenvolver para melhorar seus resultados na função. 

E assim, a produtividade deverá aumentar, priorizando a alocação adequada de cada perfil. Ao 

se padronizar a avaliação, tornando-a mais objetiva, o colaborador conseguirá aumentar a 

qualidade do seu trabalho, focando no alcance daqueles resultados esperados. 
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