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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Um dos poucos pontos em uma empresa que não
pode ser imitado pelos concorrentes é o capital
humano. A composição dos funcionários e a
forma como seus talentos, habilidades e atuações
interagem são fatores únicos em um negócio.
Dentre outros motivos, isso faz com que a gestão
de pessoas seja especialmente estratégica.
Para que ela seja feita de maneira adequada, é
necessário oferecer possibilidades de crescimento
e também orientar sobre como melhorar a
sua forma de atuação. Para tanto, algumas
ferramentas podem ser úteis, como é o caso da
avaliação de desempenho.
Usada da maneira certa, trata-se de uma
possibilidade que pode mudar os resultados do
negócio. Veja neste e-book o que você precisa
saber a respeito dessa prática!
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As avaliações de desempenho são
ferramentas utilizadas nas organizações
para analisar os resultados gerados por
funcionários no desempenho de
suas funções.
O objetivo não consiste apenas em medir
indicadores e comparar números, mas,
também, em compreender qual é a evolução
do colaborador dentro da empresa.
Se for feita da maneira adequada
e estratégica, a avaliação não tem
como objetivo gerar críticas negativas para
o funcionário.
Em vez disso, seus resultados servem como
uma orientação para o desenvolvimento
pessoal e profissional.
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O PROCESSO DE AVALIAÇÃO
A avaliação de desempenho deve ser feita de acordo com as necessidades de cada empresa ou de cada equipe.
Por isso, são escolhidos métodos distintos para cada caso, o que muda a metodologia de execução.
Porém, de uma forma geral ela se baseia na aquisição de feedback em relação ao desempenho de um
determinado colaborador. A partir disso, podem-se cruzar dados referentes à atuação no cargo, de modo que
haja uma visão completa do nível de desempenho do funcionário.
Em geral, esse feedback é adquirido por meio de questionários qualitativos a respeito da atuação no cargo.
É possível realizar uma avaliação por competências e habilidades, assim como pelas conquistas de objetivos
pré-determinados, além de outras possibilidades.
Um vendedor, por exemplo, pode passar por uma avaliação levando-se em consideração as metas de vendas
que ele conseguiu atingir. Já um profissional mais técnico, como da parte de contabilidade, pode ser avaliado
em relação a suas competências e desenvolvimento de habilidades.
É comum que a avaliação aconteça dentro de períodos estabelecidos. Em geral, ela é feita ao final do ano, mas
ela pode se tornar uma prática mais recorrente em seu empreendimento.
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A NECESSIDADE DE REALIZAR A AVALIAÇÃO
Independentemente do tamanho ou da área de atuação da empresa, o processo de avaliação é indispensável.
Em primeiro lugar, ele é capaz de otimizar a atuação dos avaliados. É graças ao feedback que o funcionário se
sente mais motivado — de fato, equipes que recebem feedback são 30% mais engajadas e têm performance
47% maior.
Além de tudo, esse processo de avaliação é importante para que a empresa tenha uma visão completa sobre a
situação dos funcionários. Isso permite, por exemplo, um desenvolvimento mais assertivo de lideranças, assim
como escolhas mais acertadas para uma possível promoção.
Sem essa medição, a empresa tem menos controle sobre o que, efetivamente, o colaborador traz para
o empreendimento.
Quem mais sai ganhando com o uso da ferramenta é a gestão de pessoas. A partir das informações coletadas,
é possível ter mais confiabilidade na hora de tomar decisões a respeito dos talentos.
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A melhor maneira de avaliar os colaboradores
vai depender de quais são os objetivos com
esse processo. Na maior parte das vezes, utilizar
essa ferramenta visa a melhorar a qualificação
profissional e também compreender como a
empresa pode conquistar resultados melhores.
Os 3 métodos mais comuns para usar essa
ferramenta são:

AUTOAVALIAÇÃO
Na autoavaliação, o funcionário deve fazer
uma reflexão a respeito da sua atuação ao longo
do período.
Ele deve considerar, por exemplo, quais foram
suas conquistas profissionais no último ano,
quais erros cometeu e como buscou se capacitar.
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Em seguida, o processo acontece junto ao seu superior hierárquico. A partir daí, eles discutem os principais
pontos da avaliação, de modo que o colaborador entenda sua atuação por outra perspectiva.
Ao fomentar uma reflexão, essa é uma possibilidade bastante vantajosa para apurar o pensamento crítico. Ao
mesmo tempo, esse método gera distorções diversas. Da mesma forma que um funcionário pode julgar seus
resultados como sendo melhores do que efetivamente são, ele também pode ser muito crítico consigo mesmo.
Essa técnica deve ser aplicada de modo a também compreender um pouco mais sobre a percepção do
colaborador em relação aos valores da empresa.
Se o negócio valoriza muito a produtividade e eficiência, por exemplo, isso deve estar traduzido, de alguma
forma, na autoavaliação. Caso contrário, há o indicativo de que funcionário e gestão não estão alinhados.

AVALIAÇÃO TOP DOWN
A avaliação top down é realizada pelo superior hierárquico do funcionário. Pode se tratar de um supervisor,
de um gestor, de um gerente e assim por diante. O líder deve fazer uma análise a respeito de seus resultados e
competências, dependendo da necessidade do uso dessa ferramenta.
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Esse é o método mais simples de ser executado e, por causa disso, é o que aparece com mais frequência. A
diferença para a autoavaliação é que a comunicação é feita em uma só via: o superior avalia e, depois, apenas
comunica o resultado para o funcionário.
Por causa disso, uma das desvantagens é justamente o ruído de comunicação que o processo pode causar. Não
raramente, um colaborador pode se sentir injustiçado por uma avaliação, especialmente se ela for negativa.
Por outro lado, a sua simplicidade de execução conta pontos a favor, além de permitir uma visão mais
padronizada. Utilizando critérios pré-definidos, o gestor, normalmente, consegue ter uma uniformidade
maior de resultados. Para comparar vários funcionários de funções semelhantes, é uma opção bastante
recomendada.

AVALIAÇÃO 360°
O método mais completo e que tem se tornado mais popular é o de avaliação 360°. Nessa possibilidade, todos
são avaliadores e todos são avaliados.
Com isso, um funcionário é avaliado tanto por seu superior quanto por seus colegas de trabalho. Ao mesmo
tempo, ele oferece seu feedback em relação aos seus colegas e também em relação ao seu superior.
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Esse é um processo feito de forma anônima, com o objetivo de aumentar a honestidade das respostas. Como
resultado positivo, a avaliação se torna multidimensional porque leva em consideração a visão de diferentes
pessoas. Eventualmente, isso pode facilitar a identificação de tendências e padrões comportamentais.
Sua característica mais abrangente também funciona bem para empresas que buscam a horizontalização,
fazendo com que ninguém esteja imune a críticas somente por sua posição.
Por outro lado, esse é um método mais complexo e, também, mais limitado. Como é importante que
as pessoas se conheçam, é limitado a grupos menores. Embora um gestor possa administrar várias
equipes, esse processo precisa ser feito individualmente para cada grupo de trabalho devido às
relações entre colaboradores.
Além disso, é importante que haja um nível de maturidade maior. A recepção de críticas coletivas dessa
maneira exige, especialmente da chefia, uma abertura maior para receber e aceitar feedback.
Ao levar em consideração os objetivos, é possível definir se faz mais sentido realizar uma única avaliação ou
se é melhor obter os resultados de duas ou de três avaliações.
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Além de ser importante para dar mais visibilidade
a respeito da gestão de talentos, a avaliação de
desempenho também é fundamental para os
colaboradores. Se ela for feita de maneira a oferecer
um direcionamento adequado, os benefícios incluem:

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Ao compreender onde está errando e onde está
acertando, o colaborador pode agir de modo a buscar
mais desenvolvimento profissional. Isso pode vir por
meio de cursos e especializações, assim como pela
busca de novas oportunidades.
Inclusive, a avaliação tem muito a ver com a conquista
de posições melhores e desenvolvimento de lideranças.
Sabendo que será avaliado ao final do período, o
colaborador pode se empenhar em suas funções para,
então, conquistar uma posição acima na empresa.
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AUMENTO DE SATISFAÇÃO
A partir do resultado, a gestão de pessoas consegue identificar novos talentos, o que, inclusive, possibilita o
realocamento de colaboradores. Dependendo da área de interesse e das competências, dá para garantir que
um determinado funcionário fique em uma função mais adequada.
Como um todo, isso contribui para que o funcionário fique mais satisfeito ao desempenhar suas funções.
Isso ajuda a aumentar a motivação, a produtividade e até mesmo a qualidade de vida, quando em exercício de
suas funções.

TRANSPARÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
Mesmo quando a avaliação é realizada pelo método top down, há um benefício importante ligado à
transparência de comunicação. Ao conhecer os resultados do uso dessa ferramenta, o colaborador
compreende de maneira mais ampla onde está errando e o que ele deve continuar fazendo.
Em uma análise geral, isso evita que o colaborador fique sempre se perguntando o que a gestão acha de sua
atuação, por exemplo. Com tudo às claras, o funcionário ganha mais poder para gerenciar a própria carreira e
atingir as suas metas.
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Além disso, essa é uma ferramenta importante para alinhar as expectativas dos colaboradores com a gestão.
Isso diminui as chances de ruídos na comunicação e também evita que o colaborador seja prejudicado de
algum modo.
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Se o funcionário fica mais satisfeito
e mais motivado, o seu desempenho
também aumenta. É comum que,
após a divulgação do resultado da
avaliação, os colaboradores assumam
uma postura mais assertiva e alinhada.
O alto desempenho, inclusive, está
ligado a benefícios determinantes para
o negócio. Dentre eles estão:

AUMENTO DO ENGAJAMENTO
A oferta de feedback é especialmente
importante para engajar
colaboradores. Uma pesquisa apontou
que 43% dos empregados altamente
engajados recebem feedback de
maneira constante.
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Além disso, outra pesquisa revelou que 92% das pessoas pesquisadas disseram que o feedback negativo, se for
dado corretamente, pode contribuir para garantir uma performance melhor.
Dessa forma, fica claro que o feedback oferecido por essa avaliação é importante para fazer com que a
empresa consiga uma equipe mais produtiva e mais eficiente.

DIMINUIÇÃO DO TURNOVER
A taxa de rotatividade — ou turnover — é uma medida importante para o negócio. Quanto maior ela for,
menos efetiva é a gestão dos talentos e mais custos são impostos. Nesse sentido, a avaliação de desempenho
pode ajudar.
Ao aumentar a satisfação dos colaboradores — porque permite crescimento e desenvolvimento profissional,
além de atuação consistente com o resultado —, a rotatividade diminui.
De fato, empresas que possuem uma política de feedback, como o que é oferecido por essa avaliação,
conseguem diminuir o turnover em cerca de 15%.
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GANHO DE VANTAGEM COMPETITIVA
A melhora no desempenho também leva a um importante ganho de vantagem competitiva. Isso significa que
os funcionários produzem mais em menos tempo, além de cometerem menos erros.
Somado a isso está o fato de que muitas empresas não compreendem a importância da realização dessa
avaliação. Para ilustrar, 45% dos gestores de RH não pensam nessa avaliação como uma ferramenta capaz de
melhorar o desempenho.
Se for usada da maneira correta, entretanto, trata-se de um recurso que não é explorado adequadamente por
boa parte das empresas e que, ao mesmo tempo, fornece insights poderosos.
Usados a favor da gestão, do negócio e dos funcionários, ela gera o aumento de desempenho, o qual impacta
a qualidade dos produtos e serviços finais oferecidos. Ao final, isso aumenta a satisfação do cliente e
diferencia o negócio de uma forma geral.
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A avaliação de desempenho dos colaboradores
é uma ferramenta importante para tornar a
gestão de pessoas mais assertiva, estratégica
e embasada. Porém, também é fundamental
para trazer benefícios para colaboradores e
para a empresa em geral.
Graças a esse feedback, os colaboradores
ficam mais satisfeitos, motivados e
esclarecidos sobre o que fazer para atingir
o desempenho profissional. Quanto ao
empregado, o alto desempenho colabora para
o aumento do engajamento e diminuição
do turnover, além do ganho de vantagem
competitiva para a empresa.
Por isso, essa ferramenta garante que, se
for usada corretamente, trará benefícios em
todos os sentidos.
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O MAPA é um teste psicológico desenvolvido para ser um competente instrumento de
gestão de pessoas. Resultado de muita pesquisa e evolução científica, essa ferramenta tem
no universo corporativo, sua origem e sua finalidade.
O teste é composto por uma série de características de personalidade. A combinação de
respostas e o cruzamento de dados coletados possibilita resultados mais profundos e, por
consequência, bem mais eficientes.
Confira as dicas para melhorar o seu RH em nosso blog e também nos acompanhe no
Facebook e no LinkedIn!

