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RESUMO

O sistema de avaliação consiste em mostrar o desempenho do profissional em função das  atividades profissionais que realiza, sendo avaliados 
através de parâmetros pré-definidos onde são atribuídos peso através de uma planilha, onde as metas estabelecidas dos resultados alcançados e 
do seu potencial de desenvolvimento integram em um processo que serve para julgar o valor , a excelência, a qualidade de uma pessoa e a 
contribuição para o desempenho operacional  da organização. O presente trabalho, teve como objetivo avaliar o desempenho nas organizações, 
evidenciar os problemas de relacionamentos, demonstrar e evolução dos funcionários, gerar motivação e satisfação no trabalho, propiciar 
geração de aumentos salariais, comunicar aos colaboradores como estão se saindo no trabalho e sugerir quais as mudanças necessárias. A 
metodologia empregada de forma qualitativa e quantitativa utilizando a pesquisa-ação dos principais assuntos envolvidos na implantação de 
Gestão de Pessoas nas organizações que se dividiram em duas etapas. A primeira etapa, consistiu na pesquisa bibliográfica em livros e artigos 
sobre o tema proposto. A segunda etapa foi a aplicação de uma empresa de pequeno porte com um número de 30 funcionários (os nomes dos 
mesmos foram alterados para garantir o sigilo). O processo de avaliação consistiu em avaliar os colaboradores nos itens de pontualidade, 
assiduidade, qualidade de serviço, interesse pelo trabalho, capacidade de aprendizagem, senso de responsabilidade, comportamento no trabalho, 
produtividade, colaboração com o grupo, conhecimento do trabalho, iniciativa, disciplina e apresentação pessoal. Verificou que para a avaliação 
de desempenho fosse eficaz, deveria ser baseado inteiramente nos resultados das atividades do profissional no trabalho, e nunca apenas em suas 
características de personalidade. Assim a avaliação de desempenho identificou o comportamento funcional de seus profissionais através da 
mensuração de seus objetivos e das suas competências comportamentais, conforme a quantificação da média individual de 77,58 obtendo a 
média individual  com espelho funcional,  sendo uma referência para o melhoramento dos itens avaliados no processo para a necessidade de 
tomada de providências nos sete itens obtidos desta média individual analisada: interesse pelo trabalho (69 pontos de média geral); senso de 
responsabilidade (74 pontos de média geral); produtividade (66 pontos de média geral); colaboração com o grupo (68 pontos de média geral); 
iniciativa (75 pontos de média geral); disciplina (73 de pontos de média geral); apresentação pessoal (77 pontos de média geral). Portanto, dos 
doze itens avaliados, sete necessitaram serem analisados e reavaliados para uma tomada de providências com o propósito de melhorar os itens 
de avaliação funcional que estão abaixo da média individual funcional. Neste processo, o gestor precisou reavaliar e reaplica-las. Esse trabalho 
deve ser realizado com critério profissional, pois por meio dessa ferramenta, não apenas o próprio profissional tem a função de se auto avaliar, 
mas também precisa mostrar-se aberto a receber a opinião de seu líder e subordinados a respeito de sua atuação e demonstrar receptividade às 
críticas de uma forma positiva e com o foco em seu próprio crescimento profissional. Por meio da boa liderança sempre é possível auxiliar o 
profissional a conscientizar-se de que sua capacidade vai além do trabalho que ele apresenta na atualidade, e que as organizações possam 
equilibrar as metas estabelecidas em harmonia, atingindo sempre os objetivos traçados através da mensuração de seu segmento de negócios e 
das suas competências comportamentais.
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