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RESUMO 
 

A avaliação de desempenho proporciona às empresas um planejamento mais dinâmico e traz 

melhorias como o aumento na produtividade, qualidade e satisfação dos clientes e atualmente 

traz para o ambiente organizacional uma visão mais clara do desenvolvimento de seus 

colaboradores, possibilitando, que ações sejam tomadas para a resolução e correção de 

possíveis problemas. Este trabalho discorre sobre a avaliação de desempenho dentro do 

ambiente organizacional, informando sobre seus conceitos, diferentes tipos de avaliação. O 

artigo objetivou elucidar sobre a avaliação de desempenho e os cuidados necessários para a 

implantação, através de uma revisão integrativa de literatura. Por meio da pesquisa foi possível 

saber que a prática da AD dentro das organizações deve ser realizada todos os dias, e não 

apenas em momentos formais. O presente artigo mostrou que é de suma importância que as 

organizações tenham um plano de AD, a fim de avaliarem os seus funcionários, pois a partir 

desta ferramenta será possível compreender o grau de contribuição de cada indivíduo que faz 

parte da empresa, o envolvimento destes e a execução dos objetivos de cada colaborador e 

também corporativos. 
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ABSTRACT 

Performance evaluation provides companies with more dynamic planning and brings 

improvements such as increased productivity, quality and customer satisfaction. The 

performance evaluation comes to the present years, bringing to the organizational environme nt, a 

clearer view of the development of its employees, thus enabling actions to be taken to solve 

and correct possible problems. This work discusses the performance evaluation within the 

organizational environment, informing about its concepts, different types of evaluation and its 

importance. The article aimed to elucidate the necessary care for the implementation of 

performance evaluation within an organization, through an integrative systematic review. 

Through the research, it was possible to know that the practice of Performance Assessment 

within organizations must be carried out every day, and not just in formal moments. Then, 

recommendations and suggestions are emphasized, which aim to suggest improvements to the 

Performance Assessment process analyzed in the organizations in question. This article showed that 

it is extremely important that organizations have a performance evaluation plan in order to evaluate 

their employees, because it is from this tool that it will be possible to understand the degree of 

contribution of each individual who is part of the company, their involvement and the execution of 

the objectives of each employee and corporate. 
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INTRODUÇÃO 
 

De acordo com, Ferreira (2014) salienta que a avaliação de desempenho, é uma técnica 

que visa diagnosticar e verificar a atuação individual e coletiva dos funcionários de uma 

organização. A partir daí é possível que estes melhorem e cresçam profissionalmente e 

pessoalmente. 

Portanto, diante da globalização, as empresas tiveram que se adaptar a uma nova 

realidade de competitividade. Para se fortalecerem no mercado, foi necessário aumentar a 

produtividade, melhorar a qualidade de seu produto e ser flexível em relação às mudanças 

(CHIAVENATO, 2016). 

De acordo com Chiavenato (2014), nesse momento as máquinas ganharam espaço nas 

organizações enquanto o homem perdia o seu lugar, por serem considerados lentos, e terem 

custos altos dentro da organização. 

Deste modo, em decorrência dessas rápidas mudanças que vem acontecendo dentro da 

sociedade, e a urgência das empresas em se adaptarem, surgiu também a necessidade de 

ferramentas de trabalho que pudessem trazer mudanças e inovações dentro das organizações, 

de modo que, ainda com a redução de funcionários, fosse possível obter a excelência no 

desempenho das funções e resultados positivos do trabalho exercido pelos colaboradores que 

não foram desligados da empresa (ZANI, et al, 2018). 

Com a implantação da área de gestão de pessoas dentro das empresas, ocorreu a 

valorização do capital intelectual e foi evidenciado que estes são, essenciais para o bom 

funcionamento da atividade empresarial. Essa área possibilitou que as organizações pudessem em 

um determinado período de tempo, avaliar o desempenho dos funcionários, acompanhar os 

resultados gerados, e analisar a produtividade com a redução de trabalhadores. 

(CHIAVENATO, 2014). 

Nos anos atuais, as organizações têm preferência por colaboradores que são mais 

efetivos e que gerem retornos de forma significativa para a empresa. Uma maneira de 

desenvolver e evidenciar o perfil desses colaboradores é na aplicação adequada da avaliação de 

desempenho (MOREIRA, 2018). 

A avaliação de desempenho (AD) é uma prática utilizada desde 1970, que devido às 

rápidas mudanças acarreadas na sociedade, passou por inovações a fim de melhorar os 

processos de trabalho dentro das empresas organizacionais, ampliando novos métodos de 

avaliar o perfil do colaborador (CHIAVENATO, 2016). 

 

 

 

 



 
 

 

Sendo assim, Ferreira (2014) salienta que a avaliação de desempenho, é um instrumento 

que visa diagnosticar e verificar a atuação individual e coletiva dos funcionários de uma 

organização. A partir daí é possível que estes melhorem e cresçam profissionalmente e 

pessoalmente. 

Além disso, a AD auxilia os gestores a entender o perfil de cada pessoa que atua dentro 

da organização, sendo uma espécie de coletora de informações que promove a uma instituição 

organizacional o autoconhecimento sobre si mesma (ROBBINS 2014). 

O ponto de vista de Robbins (2014) reflete que AD é uma maneira de se apreciar 

sistematicamente o desenvolvimento de cada pessoa, levando-se em conta as atividades que 

esta executa, os resultados esperados, as competências e o potencial que este indivíduo tem para 

crescer. 

Consiste ainda em um processo que proporciona capacitações e treinamentos 

necessários e adequados aos colaboradores, facilitando o trabalho em equipe assim como a 

comunicação entre todo o grupo de pessoas que atuam nas organizações, além de nortear sobre a 

melhor forma e a ação do gestor em relação a um determinado funcionário para o progresso 

das organizações (SILVA, 2022). 

Nessa concepção, Matos (2015), corrobora que a avaliação de desempenho nada mais 

é que um processo que tem como função estimar as competências de cada pessoa e com isso 

poder avaliar de que maneira essas competencias podem contribuir para o desenvolvimento da 

empresa na qual está inserida. 

Para isso, a aplicação da avaliação de desempenho e os cuidados para a sua 

implantação, se torna uma ação fundamental dentro das empresas, por reconhecer e valorizar o 

colaborador como indivíduo e responsável por suas tarefas nesse contexto, além de auxiliar no 

seu crescimento e desenvolvimento, em conjunto com a visão da empresa (MATOS, 2015). 

Em congruência, Zani et al (2018) também reforça a importância dos cuidados em se 

aplicar determinada avaliação de desempenho, para que essa ação tenha o efeito satisfatório e 

esperado pela empresa,e para isso faz-se imprescindível o planejamento do método mais eficiente, 

pois, o tipo de avaliação que não está apta ao perfil da empresa, pode gerar resultados 

insatisfatórios. 

Além disso, uma etapa importante antes de aplicar o processo da avaliação de 

desempenho, é informar aos colaboradores o objetivo da avaliação, para que eles percebam o 

seu papel dentro do ambiente de trabalho e levem com seriedade a aplicação (MARRAS, 

2012). 

 

 

 



 
 

 

É necessário que esta avaliação seja utilizada de forma ética, responsável e objetiva, 

para que não se torne um instrumento subjetivo e que traga resultados pouco conclusivos e com 

os quais não seja possível efetivamente mudar e melhorar. É preciso que com a finalização do 

processo, os dados apresentados após a avaliação de desempenho sejam de extrema confiança 

por parte de todos que estão envolvidos (MATOS, 2015). 

Chiavenato (2014) menciona sobre o papel do profissional psicólogo organizacional 

enquanto mediador/facilitador do papel dos diversos grupos que compõem a instituição em que faz 

parte, considerando a saúde e a subjetividade dos colaboradores, a dinâmica da organização e a 

sua inserção no contexto mais amplo da organização. 

Por esses profissionais terem o olhar mais criterioso, uma escuta apurada e 

conhecimento em relação aos padrões de comportamento de cada indivíduo, a seleção fica 

mais objetiva e assertiva, pois o profissional psicólogo consegue, diante de sua capacitação e 

por ser especializado para esse tipo de trabalho, atentar-se a qual pessoa melhor se encaixa no 

perfil da empresa (CHIAVENATO, 2014). 

O psicólogo tem uma importante finalidade dentro de uma organização, o mesmo é 

responsável por acompanhar os processos de escolha da melhor ferramenta de avalição de 

desempenho, e juntamente com os gestores, avaliar o colaborador em fatores observáveis 

como:  habilidade, conhecimento, aptidão e comportamento (PICCININI, 2018). 

 Orcelli (2016) ressalta que a avaliação de desempenho se tornou um tema de discussão 

recorrente dentro das organizações. Em todos os meios empresariais é um tema que se repete, 

mas ainda se tem diferentes opiniões sobre o assunto. 

Deste modo percebeu-se a necessidade de pesquisar sobre o tema e assim conhecer e 

entender melhor sobre o papel da avaliação de desempenho dentro de uma empresa por meio 

da fundamentação teórica e uma revisão do que já foi publicado a respeito (ORCELLI, 2016). 

Muito se tem pensado sobre a aplicação da AD no meio organizacional, e de sua 

efetiva função. Em cada organização veem-se profissionais buscando a  sua implantação e   cada   um 

com suas  diferenças e peculiaridades (MATOS, 2015). 

Portanto, com o interesse de compreender sobre a avaliação de desempenho e seus 

norteamentos, o objetivo deste trabalho foi de elucidar sobre a importância da avaliação de 

desempenho nas organizações, e verificar os cuidados que são necessários para a implantação 

da avaliação por meio de revisão bibliográfica integrativa. 

 

 

 

 

 



 
 

 

METODOLOGIA 

 
Este artigo fundamenta-se nos seguintes procedimentos metodológicos; tratou-se de 

uma revisão integrativa de literatura, com abordagem qualitativa de ordem documental e 

bibliográfica caracterizada na elucidação sobre a avaliação de desempenho e cuidados que são 

necessários para a sua implantação dentro de uma organização. 

No que se refere à revisão integrativa de literatura, é um método criterioso que visa 

identificar o conhecimento produzido sobre determinado assunto. Ademais ela fornece 

informações para o tema pesquisado direcionando para a definição de conceitos             

(ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014). 

Os dados coletados foram observados, analisados e interpretados com o intuito de 

identificar o que a literatura já produziu sobre o tema em questão. A pesquisa foi realizada 

com o suporte dos conectivos booleanos para obter-se eficientes modelos de recuperação da 

informação e resultados de uma pesquisa segura e confiável. 

Os descritores para a busca foram definidos a partir dos Descritores em Ciências da 

Saúde - DECS. Adotou-se a busca booleana, por meio do descritor: AND (Avaliação and 

“Avaliação de desempenho” and “Implantação organizacional” and Psicologia), usada em 

forma combinada. 

As buscas iniciais foram realizadas no mês de Fevereiro de 2021, quando já se 

pensanva   sobre o tema, nas bases indexadoras: Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia BVS- 

Psi (Index Psi e SCIELO); Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia - Pepsic; Literatura, 

Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS e Google Acadêmico. 

 Essas bases de dados foram escolhidas por serem bases com confiabilidade 

científica, relevância e amplitude, além de indexarem estudos nas áreas das ciências sociais 

e da saúde.  

Dos estudos selecionados, foram analisados os seguintes aspectos; os tipos de avaliação 

de desempenho em organizações, os cuidados para implantação da avaliação de desempenho, os 

elementos que norteiam a avaliação de desempenho como a ética, como os funcionários de 

grandes empresas exercem suas determinadas funções, o retorno a esses empregados e o nível 

de confiança por parte de todos os profissionais psicólogos. 

Foram considerados como critérios de inclusão artigos publicados em língua 

portuguesa, disponíveis gratuitamente online, com período de publicação entre os anos 2012 à 

2021. Os criterios de exclusão, foram artigos que não estavam escritos na língua portuguesa, 

que foram públicados fora do período pré estabelecido. 

 

 



 
 

 

Após a conclusão da leitura crítica dos artigos encontrados na íntegra, 15 artigos 

permaneceram como fontes de obtenção de dados para essa presente pesquisa. 

 A seleção de estudos foi realizada, assim em três etapas: 1º etapa - leitura dos títulos ; 2º 

etapa - leitura dos resumos dos artigos selecionados na 1ª etapa; 3º etapa - leitura na íntegra dos 

artigos selecionados na 2ª etapa e inclusão de outros estudos, contidos nas referências destes 

artigos, capazes de corresponder aos critérios de inclusão, independente do periódico de 

publicação (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1:  Etapas do processo de inclusão e exclusão dos artigos 

1ª fase: localização dos títulos 

 

 

 

 

 

2ª fase: leitura dos resumos 

 

 

 

 

3ª fase: leitura na íntegra 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2022

86 artigos escolhidos de 

acordo com os critérios 

estabelecidos 63 artigos foram 

automaticamente excluídos 

após a leitura crítica dos 

títulos e na sequência dos 

resumos. 

 

23 artigos selecionados ao 

final da leitura crítica dos 

títulos e resumos  

 

8 artigos excluídos ao 

término da leitura dos 

textos na íntegra 

 

15 artigos selecionados através da 

crítica leitura dos textos na íntegra 

 



 
 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De acordo com os artigos selecionados para esta pesquisa, foi possível identificar o total 

de 15 artigos publicados entre 2012 a 2018. No que diz respeito à distribuição geográfica das 

produções selecionadas, todos os artigos que serviram de base para à temática presente foram 

conduzidos no Brasil. A distribuição dos artigos incluídos na revisão está apresentada no 

quadro 1: Identificação (ID), base de dados, autores, mês, ano, título, e os resultados\temas 

encontrados em cada artigo. 

 

             Quadro 1- Identificação (ID) dos artigos incluidos na revisão sistemática e integrativa segundo autores, ano e título. 
 

N° 

Do  

artigo 

Titulo do trabalho Autores e ano Base 

de 

dados 

Objetivo do trabalho 

1 Avaliação de desempenho, ferramenta 

de apoio ao desenvolvimento 

profissional dos 

colaboradores nas empresas 

Aguiar et al, 2018 BVS- 

psi 

Avaliar se os colaboradores saibam como está 

seu desempenho              e onde deve-se melhorar e 

continuar exercendo com qualidade seus pontos 

fortes. 

2  
Avaliação de desempenho de servidores públicos: 

 O que a literatura nos ensina? 

Amaral et al , 2018 BVS- 

psi 

Investigar  as pesquisas científicas, em língua 

inglesa, sobre      Avaliação de Desempenho do 

Servidor Público,  

 

3 Guia para modelo de 

avaliação de desempenho 

Abrap, 2013 BVS- 

psi 

Análisar, regular o desempenho de cada 

colaborador, comparado com as tarefas que 

executa, com as metas e resultados. 

4 O Trabalho e as organizações: atuações a 

partir da psicologia 

Freitas, 2014 PEPSI 

C 

Analisar sobre  o  exercício  da 

Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

5 A Avaliação de desempenho e percepção de 

mudança 
Fussi, 2014 LILA 

CS 

Construir e identificar os indícios de validade do 

instrumento para  avaliar percepção dos 

funcionários com relação aos resultadoa 

lcançados pela          avaliação de desempenho  

6 Avaliação de desemepenho. secretaria 

de desemepenho 
Coelho, 2013 PEPSI C Avaliar como funciona a avaliação de desempenho nas 

organizações. 

7 Proposta de diretrizes para orientar a 

estruturação de práticas de

 gestão em 

organizações prestadoras de serviços 

jurídicos 

Cury, 2016 PEPSI C Estabelecer a  partir das percepções de 

gestores de escritóriosde  advocacia  

pesquisados de Florianópolis e dos fundamentos 

teóricos e práticos  serviços jurídicos. 

8 Avaliação de desempenho Humano. Marras, 2012 PEPSI C Estabelecer  reflexões por  meio do métodos 

da avaliação de desempenho  humano 

e compreender como se aplica na gestão 

organizacional. 



 
 

 

9 Avaliação de desempenhodos 

colaboradores em empresas provedoras 

de internet: aplicação do conceito de 

benchmarking 

Piccinini, 2018 BVS- 

psi 

Desenvolver um sistema de 

avaliação de desempenho dos colaboradores em 

organizações provedoras de internet do Vale do 

Taquari/RS, sob a ótica de uma avaliação híbrida, 

composta pelo método de escala gráfica e 

avaliação por escrita. 

10 A evolução da avaliação de desempenho nas 

organizações 

Pereira, 2014 BVS psi Mostrar a evolução da avaliação de desempenho, 

suas principais formas e perpectivas, bem como a 

finalidade de um programa de avaliação de 

desempenho, o qual é diverso dependendo de 

cada organização, embora possua aspectos 

comuns em todas as organizações. 

11 O papel da gestão de pessoas nas 

organizações modernas 

Santos & 

Miranda,2020 

BVS- 

psi 

Contribuir para o entendimento da importância 

do papel da gestão de pessoas nas organizações. 

. 

12 O que é avaliação 180 graus e 

quais as suas vantagens na avaliação 

de equipes 

Silva, 2022 BVS- 

psi 

Identificar as vantagens da 

avaliação conjunta 180°. 

13 A importância da avaliação de 

desempenho nas organizações. 

Silva & Xavier, 

2012 

LILA 

CS 

Destacar a importância da 

avaliação de desempenho na 

gestão das organizações. 

14 A importancia da avaliação de desempenho 

nas organizações 

Silva & Santos et 

al, 2022 

PEPSIC Mostrar como a avaliação de desempenho é de extrema 

importância dentro das organizações por meio do 

mapeamento de 

habilidades. 

15 Psicologia das organizações Silva & Moitinho, 

2016 

BVS-psi Descrever as vantagens da aplicação da avaliação de 

desempenho para os negócios da empresa, definido e 

destacando as várias formas de avaliação dentro das 

Organizações. 

 

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2022. 

Os 15 artigos acima elencados foram categorizados em 6 temáticas que foram 

distribuídas conforme o que se mostra no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Distribuição dos assuntos e temas que apareceram como resultados das investigações dos artigos 

incluídos na revisão integrativa: 

Temas dos Resultados Artigo 

Avaliação de desempenho. 1,3, 4,6,7,11, 12 

Cuidados na implantação. 2,3,5,8,9,10, 13 

Pontos favoráveis e desfavoráveis. 2,4,12,13, 

Objetivos da avaliação de desempenho. 8, 9 

Modelos de avaliação de desempenho. 7,10,14,15 

Papel do psicólogo na avaliação de desempenho. 7,8,12,.14,15 

Fonte: Desenvolvida pela autora, 2022



 
 

 

É de fundamental importância salientar que os resultados encontrados referentes à 

avaliação de desempenho mostram a eficácia dessa avaliação no dia a dia das organizações 

empresariais (BORGES & MOURÃO, 2013). Ainda segundo Borges e Mourão (2013), ao 

caracterizar as bases conceituais da avaliação de desempenho, afirmaram que a prática da 

avaliação deve ocorrer todos os dias e não apenas em momentos formais. 

A avaliação de desempenho de acordo com esses autores é desenvolvida dentro de 

organizações de forma clara e objetiva, trazendo inúmeros benefícios para o ambiente de 

trabalho. E um desses objetivos, é a melhora na comunicação entre gestores e colaboradores, 

fazendo com que o trabalho se torne mais satisfatório, a avaliação de desempenho quando 

ocorre todos os dias, permite acompanhar o crescimento de cada funcionário, e suas 

dificuldades no decorrer do tempo (BORGES & MOURÃO, 2013). 

Sendo assim, ainda de acordo com Borges e Mourão (2013), o feedback é facilitado 

na medida em que é mensurado o desempenho dos colaboradores e passado o retorno para 

estes. 

Os processos das empresas são facilitados, pois ao conhecer o desempenho dos seus 

colaboradores, ela passa a conhecer melhor a sua dinâmica e identifica os pontos insatisfatório, 

satisfatórios e críticos - o que possibilita a facilidade na elaboração de estratégias para o 

crescimento organizacional (ABRAP, 2013). 

Chiavenato (2016) ressalta em seus pressupostos que, uma vez que, a avaliação 

alcança maior nível de profundidade, ajuda a identificar a causa do desempenho deficiente e 

possibilita    estabelecer perspectivas com participação do avaliado. 

Sem contar que a avaliação de desempenho elaborada a partir de princípios 

científicos, possibilita uma abordagem mais racional do ser humano, livre das distorções 

próprias da avaliação feita com base apenas no senso comum (SILVA, 2022). 

Para Matos (2015) a avaliação de desempenho é uma ferramenta que precisa ser 

desenvolvida com a equipe de trabalho, anualmente, e salienta ainda que a AD, em algumas 

organizações, é praticada semanalmente ou mensalmente, e a prática da avaliação anual, gera 

um resultado satisfatório desde que, acompanhada por um profissional especializado. 

No quadro 3 foram expostos os objetivos da avaliação de desempenho em 

organizações, encontrados durante toda a pesquisa segundo Chiavenato, 2016. 
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                               Quadro 3 - Objetivos da avaliação de desempenho (CHIAVENATO, 2016) 

 

Segundo Borges e Mourão (2013) um projeto formal de avaliação de desempenho deve 

ser baseado no aumento da produtividade como objetivo principal, qualidade e satisfação do 

cliente, por meio de um trabalho eficiente desenvolvido pela equipe para os resultados 

desejados na empresa. 

Por meio da implantação da avaliação de desempenho, foi possível identificar dentre a 

pesquisa, resultados positivos e esperados das pessoas na organização. É importante que essa 

avaliação de desempenho continue monitorando o desempenho deles e que todos possam 

entender que, o resultado é alcançado por meio da atuação de todo o grupo (ROBBINS, 2014).  

De acordo com Chiavenato (2014), dentro da política da avaliação de recursos humanos, 

os responsáveis pela implantação da avaliação de desempenho podem ser atribuídos a gerentes, aos 

próprios indivíduos, indivíduos e seus gerentes, equipe de trabalho conjunta, organização de 

recursos humanos ou Comitê de Avaliação de Desempenho. 

No quadro 4, pode ser observado de acordo com a política de recursos humanos a 

responsabilidade da avaliação de desempenho nas organizações da empresa. 



 
 

 

Gerente Em muitas organizações, esta é a responsabilidade do gerente de linha 

desempenho dos subordinados e suas avaliações. É o gerente que avalia o 

desempenho dos funcionários com base nas recomendações do departamento 

Recursos Humanos. 

Próprio indivíduo Na organização mais  democrática,  são as pessoas responsáveis pelo  seu 

próprio desempenho e autoavaliação. 

Indivíduo e o gerente Aqui, o antigo gerenciamento de metas reaparece (APO), essencialmente 

democrática, participativa, e intensa excitação. Outra forma de avaliar as pessoas 

é formar uma equipe. 

A equipe de trabalho Outra forma de avaliar pessoas é formando equipes que avalie cada um de seus 

membros e que a equipe imponha as providências necessárias para melhorar 

cada vez mais. 

Órgão de recursos humanos Extremamente concentrado e Burocrático, neste caso, a agência de RH é a 

responsável pela avaliação de desempenho de todo a pessoal organização. 

                                                   Quadro 4 - Responsáveis pela avaliação de desempenho Chiavenato, 2016 
 

De acordo com Aguiar et al (2018) na maioria das organizações, os indivíduos 

responsáveis pela implantação da Avaliação de Desempenho são os gerentes, que fazem a 

avaliação de seus subordinados e o subordinado imediato (funcionário) que avalia seu gerente, 

quando isso acontece           é provável a ocorrência de grandes erros, pois, geralmente existe o medo 

de represália dos funcionários. 

Similarmente, a avaliação de desempenho é constituída por fases que normalmente 

são seguidas durante a execução de avaliação, um dos elementos predominantes da implantação 

da  avaliação de desempenho em organizações, é sua mecânica de funcionamento, ou seja, seu 

procedimento periódico (AGUIAR, et al, 2018). 

O quadro 5, mostra essas etapas que constituem na avaliação de desempenho, de 

acordo com Chiavenato (2016). 

 
 
 



 
 

 

 

 

 
                                                  Quadro 5 - Etapas da Avaliação de desempenho (CHIAVENATO, 2016) 

 

 

Essas etapas são importantes para que a avaliação de desempenho seja eficaz após a 

sua  implantação. Sendo assim, Borges e Mourão (2013) corroboram que são fases 

significativas no     processo da montagem do sistema de avaliação, pois são por meio destas que as 

organizaçõe s que aderiram esse sistema, chegaram ao objetivo proposto. 

Em uma pesquisa realizada em uma organização na cidade de São Paulo, após a 

implantação da avaliação de desempenho 360°, (tipo de avaliação mais utilizado por empresas 

atualmente), foi avaliado que esse tipo de avaliação se diferencia dos demais, pois contribuem na 

minimização de elementos que preocupam todo e qualquer responsável pelo processo de 

avaliação(SILVA & XAVIER, 2012). 

A avaliação 360º, teve por objetivo promover um feedback (retorno) de todas as 

fontes, incluindo colegas subordinados, supervisores, o próprio indivíduo e até mesmo o 

clientes externos (SILVA & XAVIER, 2012). 

Por conseguinte, em um outro estudo realizado em uma pequena empresa 

organizacional   no estado do Rio Grande do Sul, foi utilizado pelo gestor da empresa o método de  

avaliação direta ou 90 °. Nesse tipo de avaliação, a mesma foi aplicada de cima para baixo, 

onde o gestor fez as suas colocações sobre o colaborador, identificando os seus pontos fortes e 

fracos (SILVA, 2022). 

 



 
 

 

Portanto Silva (2022) corrobora, que a AD não só ajudou a analisar o desempenho 

direto do colaborador, como também contribuiu com a identificação do perfil do subordinado, 

e na detecção de seus pontos fortes e suas fraquezas. 

Para a grande maioria dos profissionais que atuam dentro de organizações, a palavra 

avaliação remete-se à punição, pois muitos já vivenciaram avaliações negativas em sua história de 

vida profissional. Isso pode aumentar a ansiedade e o medo da avaliação de desempenho. 

(MARRAS, 2012). 

Quando os motivos das objeções dos funcionários estão relacionados à estrutura da 

avaliação, a forma como ela é aplicada, a empresa precisa revisar a ferramenta de avaliação de 

desempenho. Este é o compromisso que a organização precisa ter para resolver o problema 

(MARRAS, 2012). 

A seguir, no quadro 6 é possível observar algumas dessas vantagens destacadas após 

a aplicação e utilização da avaliação de desempenho dentro da organização da empresa. 

 

Descoberta de novos talentos na Organização.    

Facilitação o autoconhecimento dos empregados.    

 Identificação de funcionários que necessitam de aperfeiçoamento. 

Definição do grau de contribuição de cada indivíduo e em grupo.   

Feedback aos empregados.      

Outra visão em relação aos funcionários.     

Melhoras entre o convívio em equipe.     

Qualidade nos serviços.      

Melhoras na produtividade.      

     

Quadro 6-Vantagens da avaliação de desempenho após a sua aplicação conforme Chiavenato, 2016 

 

Em um estudo onde fala sobre a autoavaliação, Abrap (2013) mostra que é um 

método avaliativo de suma importância para a empresa, pois o responsável pela avaliação de 

desempenho nessa empresa eram os próprios colaboradores, deste modo, alguns métodos de 

avaliação de desempenho foram discutidos e abordados durante a escolha da que melhor 

atendesse os critérios de necessidades da empresa. 

A figura 1 mostra alguns métodos de avaliação de desempenho abordados dentro de 

uma organização segundo Abrap (2013). 



 
 

 

 

 

 

Figura 1: Métodos de avaliação de desempenho 

 

Sendo assim, Abrap (2013) percebe-se que, o método de autoavaliação foi a que 

maior obteve a porcentagem de interesse por parte da empresa, sendo a escolhida para a 

aplicação de  toda a equipe, com 45% de interesse pela grande maioria dos empregados. 

A autoavaliação é o método por meio do qual o próprio empregado faz uma análise 

de suas próprias características de desempenho. Pode utilizar sistemas variados baseados nos 

diversos métodos de avaliação de desempenho já descritos (ABRAP, 2013). 

Ainda sobre Abrap (2013), a autoavaliação permite ao funcionário que faça uma 

análise de si próprio, podendo assim, ver com outros olhos o seu comportamento e 

desempenho, e por si próprio procurar seu aperfeiçoamento profissional dentro da 

organização. 

Além disso, Silva (2022) ressalta que a avaliação de desempenho é indispensável 

dentro de uma organização, porém, os cuidados ao escolher o melhor método também se faz 

necessário, e comenta que a avaliação de desempenho que mais se encaixa em uma organização, é 

a conjunta ou     180°, pois esse tipo de método é simples e prático, é por meio dessa avaliação 

que o gestor costuma informar e cobrar orientações, metas, e resultados. 

Ainda segundo Silva (2022), esse tipo de avaliação possibilita uma melhor 

comunicação entre gestor e coloborador, a avaliação é realizada de forma individual, fazendo 

com que se obtenham resultados mais precisos, trazendo muitos beneficios para a empresa. 

Segundo Chiavenato (2016), as vantagens da avaliação de desempenho podem estar 

ligadas  diretamente ao tipo da avaliação que a organização escolhe para implantar. 

As vantagens da avaliação, auxilia o gestor a identificar o perfil de cada colaborador, 

se esse indivíduo desempenha um bom papel em sua função dentro da empresa. O método de 

avaliação também facilita o gestor da organização a identificar as habilidades de cada

Métodos de avaliação de 
desempenho 

10% 

35% 
10% 

45% 

• Métodos das escalas gráficas • Método da pesquisa de campo 

• Método de autoavaliação • Método da escolha forçada 



 
 

 

funcionário que precisam ser desenvolvidas, obter oportunidade de aumentar a produtividade 

das equipes, criar um local de trabalho dinâmico e participativo, fortalecimento da liderança e 

equipes, foco direto nos resultados gerados na organização e levar ao entendimento desempenho 

da organização (CHIAVENATO, 2016). 

Porém, Piccinini (2018) em pesquisa realizada no hospital do Rio de Janeiro, buscou 

pontos desfavoráveis da avaliação de desempenho, isso para o entendimento dos cuidados ao 

implantar a avaliação em uma organização, o estudo identificou que as desvantagens da 

avaliação de desempenho estão ligadas aos desconfortos por parte de alguns colaboradores, os 

dados da avaliação podem se tornar inconclusivas. 

Há também de se considerar a probabilidade de um grupo específico de funcionários 

combinarem entre si, de fazerem uma avaliação de desempenho de forma negativa para 

prejudicar algum gestor ou colega de equipe (PICCININI, 2018). 

Piccinini (2018) diz que, na maioria das organizações os gestores são os 

responsáveis pelo desempenho de seus funcionários, com o auxílio da avaliação de 

desempenho. Isso só é possível, porque os profissionais psicólogos que atuam em empresas, e 

que são responsáveis por implantar e gerir o processo de avaliação de desempenho tendo como 

ferramenta o setor de recursos humanos.  

Os recursos humanos atuam como staff, montando, monitorando e controlando o 

sistema de avaliação de desempenho, enquanto o gerente mantém sua autoridade direta e 

avalia o trabalho dos subordinados. Observa-se também que, a participação entre indivíduos 

e gestores é fundamental para o sucesso do processo de avaliação, pois os gestores fornecem 

aos funcionários recursos como orientação, treinamento, consultoria, informações, 

equipamentos, metas e objetivos para obterem resultados futuros (PICCININI, 2018). 

Os principais stakeholders (partes interessadas) da AD são os próprios funcionários 

da organização, mas às vezes o sistema de avaliação se concentra no diretor de recursos 

humanos ainda segundo o autor acima.(PICCININI, 2018). 

Sendo assim, a situação ideal é um sistema de avaliação simples em que o cargo ou 

trabalho em si forneça feedback dos ocupantes, sem a necessidade de um intermediário ou 

terceiro (CHIAVENATO 2016). 

Por outro lado, Cury (2016) diz que hierarquias, funcionários e centralismo quase 

sempre impõem regras e normas rígidas, que se afastam da realidade que cerca os funcionários  

e tornam o processo de avaliação um método burocrático. 

À vista disso Cury (2016), em uma pesquisa a campo realizada em uma organização 

em Caxias do Sul, no qual o objetivo era analisar a avaliação de desempenho baseada em



 
 

 

competências. Foi verificado que esse  método de desempenho forneceu para a organização uma 

maior quantidade de informações pertinentes. 

Por ser um processo bastante conhecido, Cury (2016) salienta que ainda existem 

alguns pontos e divergências a serem estudados ou aprimorados, como o conceito de 

competências, que ainda não é um consenso entre diversos autores do assunto. O mesmo 

corrobora que, o conceito mais utilizado de competência é que as competências são criadas 

pelas habilidades, conhecimentos, e também pelas atitudes dos colaboradores da organização. 

Com a AD por competências é possível observar as atitudes dos empregados, fator 

de crucial importância para a habilidade e o bom desempenho profissional, e que apresenta 

maior dificuldade de ser medido ou analisado (RIBEIRO, 2012). 

O artigo também descreve sobre a avaliação de desempenho por cargos, esse tipo de 

avaliação conforme pesquisado, é realizado na maioria das empresas pelo software de 

avaliação, na qual é um processo criterioso de mensuração do desempenho dos colaboradores, 

de acordo com as responsabilidades e competências necessárias ao desempenho das funções de cada 

cargo (RIBEIRO, 2012). 

Essa avaliação de desempenho por cargos irá avaliar de maneira clara e objetiva a 

missão de cada cargo na empresa, pois somente dessa maneira os gestores e os avaliados saberão 

analisar se estão atendendo corretamente as exigências e o perfil daquela determinada função 

dentro da organização (RIBEIRO, 2012). 

Foi verificado, a partir de estudos sobre a avaliação de desempenho, informações dentro 

do ambiente de trabalho e melhorias no processo organizacional em todas as suas áreas como, 

salário, cargos, treinamento, capacitação, promoções e captação de recursos da empresa são dados 

possíveis de serem coletados por meio da AD e proporcionam informações para elaborar 

estratégias organizacionais, e consequementemente influenciam no comportamento laboral do 

trabalhador (ORCELLI, 2016). 

Sendo assim, Amaral et al (2018) ressalta, que a avaliação de desempenho das 

organizações é tema frequente na teoria e na prática, quando se refere na avaliação de um 

colaborador. 

Pereira (2014) ressalta, que desse modo, a avaliação de desempenho engloba desde a 

definição dos pretensos resultados, quais estratégias a empresa irá ultilizar, a solução dos 

problemas que podem surgir durante todo o processo da AD, e o acompanhamento dos 

resultados que a empresa obteve. 

 

 

 

 



 
 

 

Quando a avaliação de desemepenho é aplicada de forma adequada, respeitando os 

processos de escolha da melhor avaliação, a mesma pode se torna um instrumento aliador para 

as organizações (SILVA; SANTOS, et al, 2022). 

Dessa forma, Coelho (2013) salienta, que a avaliação de desempenho é uma técnica 

dinâmica que envolve o colaborador avaliado, seu gestor, e seus relacionamentos representam 

um processo importante na administração aos anos atuais. 

Ainda segundo Coelho (2013), a avaliação de desempenho, pode ser considerada como 

uma metodologia, no qual visa, continuamente, a estabelecer um contrato com os 

colaboradores referente a resultados almejados pela empresa, corrigir rumos, fazer o 

acompanhamento dos desafios propostos, sempre quando for necessário, e desenvolver uma 

avaliação com os resultados obtidos. 

E por ser um tema cada vez mais discutido dentro das organizações, faz se necessário 

cada vez mais, que os gestores sigam um planejamento adequado e coerente, ao analisar a 

melhor opção de avaliação a ser aplicada para os colaboradores (FREITAS, 2014). 

Portanto, conforme Fussi (2014), a avaliação de desempenho é um assunto muito 

comum nas empresas. Muitos são os elementos que são objetos de uma avaliação de 

desempenho. Como por exemplo, a produtividade, o financeiro, o próprio colaborador, as 

vendas, entre outros. Diante disso, avaliar o colaborador, está sendo aos anos atuais, uma 

atividade dentro da empresa, fundamental, para que a cada dia, possam se obter, resultados 

satisfatórios para a empresa, e crescimento profissional para os funcionários (SANTOS & 

MIRANDA, 2020). 

O artigo traz em sua descrição, sobre a avaliação de desempenho e cuidados que 

precisam ser necessários para que sua implantação seja desenvolvida de forma correta, o artigo 

também faz referência sobre o cuidado que os profissionais gestores, e todos aqueles que são 

responsáveis para que a avaliação aconteça corretamente, se atentem, para que a organização tenha 

resultados significativos utilizando essa ferramenta de grande suporte organizacional. 

Diante de toda a temática descrita acima, fica evidente, que a avaliação de 

desempenho  é uma ferramenta de fundamental importância para as empresas avaliarem os seus 

funcionários, e assim buscar analisar o desempenho individual de cada indivíduo dentro da 

organização, de forma precisa e qualificada. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A avaliação de desempenho é um recurso básico na área de gestão de pessoas e 

empresas  que buscam crescer e se desenvolver de  forma estruturada e sistemática. 

Isso porque, com essa técnica é possível ajustar os defeitos, promover o uso do 

capital humano e estimular o desenvolvimento profissional benéfico para a organização. 

Ao mesmo tempo, a avaliação de desempenho também permite que os gestores 

tomem decisões mais assertivas sobre seus colaboradores, à medida que passam a entender 

melhor o trabalho de cada um. 

O presente artigo mostrou que é de suma importância que as organizações tenham 

um plano de avaliação de desempenho, a fim de avaliarem os seus funcionários, isso porque é 

a partir desta ferramenta que será possível compreender o grau de contribuição de cada indivíduo 

que faz parte da empresa, o envolvimento destes e a execução dos objetivos de cada 

colaborador e corporativos. 

A empresa precisa determinar o que será avaliado, definir como será feita a 

avaliação, estimular uma periodicidade, garantir um feedback ao funcionário entre outros 

processos, sendo que a ausência de uma dessas etapas, a empresa corre o risco de não chegar a 

um resultado da avaliação satisfatória. 



 
 

 

              

 

ANEXO A - Carta de Plagio 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

REFERÊNCIAS 
 

AGUIAR, Emanuel, SANTOS, Fabio, RODRIGUES, Felipe et al. Avaliação de 

desempenho, ferramenta de apoio ao desenvolvimento profissional dos colaboradores nas 

empresas. Revista Gestão em fico, 2018.  

 

AMARAL, Bárbara. et al. Avaliação de desempenho de servidores públicos : O que a 

literatura nos ensina? Santa Catarina, 2018. Disponível em:     

https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm/article/view/39713/751375138446. Acesso 

em: 16. mar. 2021. 

 

ABRAP. Guia para modelo de avaliação de desempenho. Comissão Técnica Nacional de 

Recurso Humanos: São Paulo. 2013. Disponível em  https://www.abrapp.org.br/produto/guia-

para-modelo-de-avaliacao-de-desempenho Acesso em: 16.mar.2021. 

 

BORGES, L. O. & Mourão, L. (Orgs.) O Trabalho e as Organizações: Atuações a partir da 

Psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 

COELHO, Daniela. Avaliação de desemepenho. Secretaria de desemepenho. Pernambuco. 

2013. Disponível em: https://efivest.com.br/wp-content/uploads/2018/08/avalia-ead-pe.pdf. 

Acesso em: 16. mar. 2021. 

 

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

organizações. Editora Manole. 4° Edição. São Paulo, 2014.  

CHIAVENATO, I. Desempenho humano nas empresas: como desenhar cargos e avaliar o 

desempenho para alcançar resultados. – 7°. ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Editora Manole, 

2016. 

 

CURY, Artur. Proposta de diretrizes para orientar a estruturação de práticas de gestão em 

organizações prestadoras de serviços jurídicos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2016.  

 

ERCOLE, F. F.; MELO, L. S.; ALCOFORADO, C.L.G.C. Revisão Integrativa versus    

Revisão Sistemática. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 18n. 1, p. 9-11, 2014. 

  

FERREIRA, Scheila Bendo. Vantagens e desvantagens da avaliação de desempenho. p. 

01-40  UNESC, Criciúma, SC, 2014. 

 

FUSSI, Carolina. Avaliação de Desempenho e Percepção de Mudança: Um estudo de 

avaliação de intervenção em uma organização. Universida Federal de Brasília, 2014.  

 

FREITAS, Maria Nivalda. O trabalho e as organizações: atuações a partir da psicologia. 

Universidade Federal de São João del-Rei. Minas Gerais, 2014.  

 

MARRAS, Jean Pierre et al. Avaliação de desempenho Humano. Ed 3°. ISBN. Rio de Janeiro:        

2012.  

 

MATOS, G. G. Comunicação aberta: desenvolvendo a cultura do diálogo. SP,  Manole, 

2015    

https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm/article/view/39713/751375138446
http://www.abrapp.org.br/produto/guia-para-modelo-de-avaliacao-de-desempenho
http://www.abrapp.org.br/produto/guia-para-modelo-de-avaliacao-de-desempenho
http://www.abrapp.org.br/produto/guia-para-modelo-de-avaliacao-de-desempenho
https://efivest.com.br/wp-content/uploads/2018/08/avalia-ead-pe.pdf


 
 

 

 

MOREIRA, Andreia Aparecida Silva. Avaliação de desempenho: um estudo de caso em 

uma  cooperativa de crédito. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. 

Ano 03, Ed. 09, Vol. 2, pp. 54-69, Setembro de 2018. 

 

ORCELLI, Gabrieli. Avaliação de desempenho: o atual desafio das empresas. 

Universidade Federal do Paraná,     Curitiba, 2016.  

 

 RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de Pessoas – 2° Ed. Saraiva, Rio de Janeiro, 2012. 

 

 ROBBINS, S. P.; JUDGE; T. A.; SOBRAL, F. Comportamento Organizacional. 14ª. ed. São     

                              Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014. 

 

SANTOS, Christiana; MIRANDA, Márcia. O papel da gestão de pessoas nas organizações                      

modernas. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: http://idaam.siteworks.com.br › bitstream › 

prefix Acesso em: 24. Abril. 2022. 

 

 SILVA, Douglas. O que é avaliação 180 graus e quais as suas vantagens na avaliação de   

equipes. Brasília, 2022. Disponível em: https://www.zendesk.com.br/blog/avaliacao-180-

graus/. Acesso em: 28. abril.2022. 

 

SILVA, Marta, XAVIER, Taciana. A importância da avaliação de desempenho nas          

organizações. Goiania, 2012. Disponível em:                         

https://www.catolicadeanapolis.edu.br/biblioteca/wp-content/uploads/2018/11/ARTIGO- 

MARTA E-TACIANA.pdf. Acesso em: 28. abril.2022. 

 

SLVA, Andressa Costa; SANTOS, Pablo Mauricio; DINIZ, Edilson. A importancia da 

avaliação de desempenho nas organizações. Franciscano, 2022. Disponível em: 

https://iesfma.com.br/w content/uploads/2022/02/A-IMPORTANCIA-DA-AVALIACAO-

DE-DESEMPENHO-NAS ORGANIZACOES.-SILVA-Andressa-Costa-da-SANTOS-Pablo-

Mauricio-Lopes-dos.-2021.pdf. Acesso em: 28.abril.2022. 

 

SILVA, Maria Natividade; MOITINHO, Geraldo. Avaliação de desempenho nas                  

organizações. Cosmos, 2016. Disponível em: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENH

O%20NAS%20ORGANIZA%C3%87%C3%95ES%20(1). pdf. Acesso em: 28. abril. 2022. 

 

PEREIRA, Luiz Alonso. A evolução da avaliação de desempenho nas organizações: 

Negocios em projeção. 2014. Disponível em: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/A%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20da%20avalia             

A7%C3%A3o%20de%20desempenho%20nas%20organiza%C3%A7%C3%B5es1.pdf.   

Acesso em 17. Maio.2022. 

  

 

 

http://idaam.siteworks.com.br/
https://www.zendesk.com.br/blog/avaliacao-180-graus/
https://www.zendesk.com.br/blog/avaliacao-180-graus/
https://www.catolicadeanapolis.edu.br/biblioteca/wp-content/uploads/2018/11/ARTIGO-MARTA-E-TACIANA.pdf
https://www.catolicadeanapolis.edu.br/biblioteca/wp-content/uploads/2018/11/ARTIGO-MARTA-E-TACIANA.pdf
https://iesfma.com.br/w%20content/uploads/2022/02/A-IMPORTANCIA-DA-AVALIACAO-
https://iesfma.com.br/w%20content/uploads/2022/02/A-IMPORTANCIA-DA-AVALIACAO-
https://iesfma.com.br/wp-content/uploads/2022/02/A-IMPORTANCIA-DA-AVALIACAO-DE-DESEMPENHO-NAS-ORGANIZACOES.-SILVA-Andressa-Costa-da-SANTOS-Pablo-Mauricio-Lopes-dos.-2021.pdf
https://iesfma.com.br/wp-content/uploads/2022/02/A-IMPORTANCIA-DA-AVALIACAO-DE-DESEMPENHO-NAS-ORGANIZACOES.-SILVA-Andressa-Costa-da-SANTOS-Pablo-Mauricio-Lopes-dos.-2021.pdf
https://iesfma.com.br/wp-content/uploads/2022/02/A-IMPORTANCIA-DA-AVALIACAO-DE-DESEMPENHO-NAS-ORGANIZACOES.-SILVA-Andressa-Costa-da-SANTOS-Pablo-Mauricio-Lopes-dos.-2021.pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/AVALIAÃ�Ã�O%20DE%20DESEMPENHO%20NAS%20ORGANIZAÃ�Ã�ES%20(1)
file:///C:/Users/USER/Downloads/AVALIAÃ�Ã�O%20DE%20DESEMPENHO%20NAS%20ORGANIZAÃ�Ã�ES%20(1)


 
 

 

PICCININI, Moises. Avaliação de desempenho dos colaboradores em empresas 

provedoras de internet: aplicação do conceito de benchmarking. Rio Grande do Sul, 

2018. Disponível em:            

https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/2181/1/2018MoisesClementePiccinini.pdf. 

Acesso em: 28.abril.2022. 

 

ZANI, Marina Rocha; BIANCHI, Paulo Henrique; ARENA, Raquel. Análise do   

comportamento   aplicada às organizações: a gestão do comportamento organizacional.                         

Desafios e oportunidades na atualidade. São Paulo, 2018. Disponível em:            

https://www.researchgate.net/publication/351458442AGestaodoComportamentoOrganizacion

alOrganizacionalBehaviorManagementOBMaplicadodesafioseoportunidadesnaatualidade. 

Acesso em: 28. abril.2022

https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/2181/1/2018MoisesClementePiccinini.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351458442AGestaodoComportamentoOrgani
https://www.researchgate.net/publication/351458442AGestaodoComportamentoOrgani
https://www.researchgate.net/publication/351458442_A_Gestao_do_Comportamento_Organizacional_Organizacional_Behavior_Management_OBM_aplicado_desafios_e_oportunidades_na_atualidade
https://www.researchgate.net/publication/351458442_A_Gestao_do_Comportamento_Organizacional_Organizacional_Behavior_Management_OBM_aplicado_desafios_e_oportunidades_na_atualidade


 
 

 

 


