
Avaliação 

de Desempenho 



Você não saberá o que  

é o futuro se não souber 

o que é o presente. 



O que é? 

O foco da avaliação de desempenho deve ser o desenvolvimento, promoção  

e orientação profissional das pessoas. 

 
Cada empresa adota um sistema de avaliação que considera mais adequado,  

levando em consideração a cultura da empresa, política de pessoal e as  

características dos cargos envolvidos. 

 
 

Esse é o momento em que o colaborador é convidado a descobrir e  

desenvolver novas competências, aproveitar de maneira eficaz as que já  

possui e entender que as mudanças são necessárias ao meio corporativo  

para o seu crescimento profissional e crescimento da empresa. 



Quem deve avaliar? 

Autoavaliação 
Cada profissional avalia o próprio desempenho, tomando por base alguns  

critérios combinados com antecedência junto ao coordenador e feedbacks já  

realizados anteriormente. 

 

A equipe de trabalho 
A equipe torna-se responsável pela avaliação de desempenho dos colegas e  

da coordenação. O coordenador é responsável por analisar as avaliações e  

dar feedbacks. 

OBS.: O avaliador não precisa se identificar. 



Quem deve avaliar? 

O Coordenador 
O coordenador avalia cada membro da equipe como uma membro a mais da  

categoria: A equipe de trabalho. 

 

O Colaborador e o Coordenador 
O coordenador orienta, capacita, aconselha, fornece informações e  

equipamento, define metas e objetivos e cobra resultados. Em troca, o  

colaborador desempenha a sua função, apresenta os resultados e cobra os  

recursos necessários. 

Cabe ao coordenador, com o apoio e acompanhamento dos Diretores, montar,  

acompanhar e controlar o sistema e a responsabilidade pelo desempenho dos  

colaboradores e pela constante avaliação e comunicação dos resultados. 



Benefícios 

-A Avaliação de Desempenho não é um processo punitivo. Mas sim, um canal  

de informações valiosas para a melhoria da performance de cada um. 

 
-Através da Avaliação de Desempenho os profissionais aumentam as chances  

de ascensão na carreira. 

 
-Através da avaliação de desempenho, a empresa identifica competências dos  

colaboradores que podem estar adormecidas e passaram despercebidas aos  

coordenadores. Isso impede que profissionais sejam transferidos para outros  

setores ou exerçam novas funções que certamente permitiriam uma  

contribuição mais efetiva ao negócio. 



Benefícios 

-Quando compiladas as informações obtidas através da avaliação de  

desempenho podem ser utilizadas, para que a empresa adote  

ações/programas e treinamentos que estimulem o desenvolvimento dos  

profissionais. 

 
-A avaliação de desempenho permite ainda que a empresa ajuste rumos,  

priorize ações, acompanhe os resultados e o desenvolvimento de cada  

colaborador. 

 
-Muitas organizações retêm talentos após a realização da avaliação de  

desempenho. Isso ocorre porque a empresa identifica os fatores que  

desmotivam os profissionais e conseguem neutralizá-los. 



Benefícios 

-Através da avaliação de desempenho é estimulada a interação entre  

coordenadores e liderados, pois sempre estarão participando de reuniões -  

fundamentais ao sucesso do processo. 

 
-Maior credibilidade. Uma pessoa pode se enganar ao avaliar um determinado  

colaborador. Porém, se todas têm uma mesma opinião, o risco de todas  

estarem erradas é bem menor. 

 
-A opinião dos companheiros de trabalho em relação ao desempenho da  

equipe estimula e motiva as mudanças de comportamento. 



Benefícios 

-Feedback: Considerado uma prioridade no contexto. Através dele, o  

funcionário saberá o que a empresa espera dele, seus pontos fortes e aqueles  

que precisam ser melhorados, a fim de que o avaliado atenda às expectativas  

da organização. 



Plano de Carreira 

-Após identificados os pontos a melhorar, o coordenador deve traçar com o  

profissional um Plano de Desenvolvimento Pessoal que deve, inclusive, incluir  

metas e datas a serem cumpridas. 

 
-A avaliação de desempenho contempla diversas fases, cada uma tem um  

objetivo especifico, como: avaliar a equipe, avaliar a coordenação, avaliar o  

ambiente de trabalho, avaliar a empresa em um contexto geral, etc. 

 
-Todo esse processo é necessário para desenvolver um melhor ambiente de  

trabalho e um plano de carreira que seja motivador ao colaborador. 


