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www.upstanding-tm.com

Abordagem ágil,  
com custos controlados

Implementação rápida,  
em apenas 4 semanas

Adaptável a diferentes 
modelos de gestão de 
desempenho

Workshop de diagnóstico 
e plano de iniciativas

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
QUICK LAUNCH

Este acelerador de implementação permite-lhe 
ter acesso rápido a um portal do colaborador e 
a uma solução para a gestão de desempenho, 
que pode ir evoluindo ao longo do tempo e à 
medida das necessidades da organização.

SimpliÞque a sua tecnologia 
de RH em poucos dias.

GESTÃO DE COMPETÊNCIAS/COMPORTAMENTOS

GESTÃO DE OBJECTIVOS

CICLOS DE AVALIAÇÃO CONFIGURÁVEIS

FEEDBACK CONTÍNUO

AUTO-AVALIAÇÃO

HARMONIZAÇÃO DOS RESULTADOS

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL

PORTAL DO COLABORADOR 
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Solução para RH: UPstanding Talent Management

Morada: Restelo Business Center, Av. Ilha da Madeira, 35L, 4º, 1400-203 Lisboa

Telefone: +351 217 653 640

Email: info@upstanding-tm.com

Site: http://www.upstanding-tm.com

Pessoa de contacto: Catarina Queiroz

Dar um “UP” à gestão de talentos

UPstanding Talent Management é uma solução para a gestão de talento que permite às 

organizações digitalizar os seus processos de recrutamento, admissão, gestão da formação, gestão 

de carreiras, gestão de desempenho e reconhecimento.

Investir nesta solução modular, ajustável e fácil de utilizar, permite iniciar uma nova etapa na 

gestão do capital humano, trabalhando gradualmente as prioridades das organizações.

Especificamente para dar resposta aos desafios da avaliação de desempenho, o UPstanding 

TM apresenta o módulo de avaliação e reconhecimento que disponibiliza as funcionalidades 

necessárias para suportar os ciclos de avaliação de desempenho, progressões de carreira e 

revisão salarial. Permite também registar feedback contínuo mais informal ou atribuir medalhas a 

colaboradores que se destaquem em determinadas áreas.

Cada organização tem os seus critérios e modelo de avaliação. A solução de gestão de 

desempenho do UPstanding TM é capaz de suportar múltiplos cenários de utilização, adaptando-

se ao longo do tempo.

Acelerador UPTM Quick-launch: Avaliação de desempenho

Para acelerar a adoção, simplificando a tecnologia de RH em poucos dias, disponibilizámos 

recentemente um acelerador de implementação que permite o acesso rápido a um portal do 

colaborador e a funcionalidades de suporte à gestão de desempenho. A solução pode ir evoluindo 

ao longo do tempo e à medida das necessidades da organização.

O seu parceiro na Avaliação de Desempenho:
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A avaliação de desempenho tem como objetivo medir a performance 
do colaborador nas organizações. Se bem estruturada e alinhada aos 
objetivos organizacionais pode ser uma ferramenta importante de 
competitividade. 

Infelizmente, as avaliações de desempenho nem sempre conseguem 
atingir os seus objetivos como ferramentas de controlo do 
comportamento do colaborador, ou crescimento na carreira. Por 
vezes, é criticada pelo seu excesso de subjetividade ou até por gerar 
desmotivação na equipa.

De facto, ainda há muita controvérsia quanto a esta ferramenta, 
o que requer uma atenção especial na sua implantação e uso. 
Investigações profundas sobre avaliação de desempenho ainda são 
necessárias para o desenvolvimento das organizações. Enquanto 
isso, processos de avaliação de desempenho devem ser amplos, 
informativos e capazes de medir e envolver comportamentos e cultura 
organizacional. 

Lucila Karmaluk Pena
Doutoranda em Gestão pelo ISEG com investigações e atuações ligadas a área de gestão de pessoas.

Introdução
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Antes de falar sobre a avaliação de desempenho é importante diferenciá-la da Gestão de 
Desempenho. A gestão de desempenho é todo o processo que engloba uma série de atividades, 
procedimentos e políticas para melhoria do desempenho dos colaboradores. Incluí, além da 
avaliação de desempenho, feedbacks, estabelecimento de treinamento e metas e ainda sistemas de 
recompensa (DeNisi & Murphy, 2017). 

Com a crescente necessidade de melhoria de performance nas organizações a gestão de 
desempenho ganha cada vez mais importância (Molleman, 2019).

A avaliação de desempenho é uma forma de avaliação do colaborador de acordo com as suas 
competências para o trabalho, incluindo as suas características pessoais e habilidades (Bergamini, 
2019). Foi criada como uma tentativa de assegurar que as tarefas sejam realizadas conforme 
planeadas (Malheiros & Rocha, 2014), mede a performance ao comparar o esperado e o realizado 
(Ribeiro, 2019).

É um processo formal onde o colaborador é avaliado, normalmente pelo seu gestor imediato, e 
analisa um conjunto de fatores, sendo que há no final uma atribuição de pontuação que classifica 
o funcionário relativo ao desempenho realizado (DeNisi & Murphy, 2017), com a finalidade de 
identificar o valor das pessoas para a organização e desenvolver os talentos (Araújo, 2006).

O que é a Avaliação de 
Desempenho?



PAG. 7  |  Guia prático by IIRH: Avaliação de desempenho     

Ao final da avaliação, de acordo com os resultados obtidos, o colaborador pode receber aumento 
salarial, promoção, novos desafios ou até outros tipos de prémios. Quando o colaborador não 
atinge o desempenho desejado, a organização pode ainda decidir por mudanças de cargo, 
transferência de áreas, inclusão em programas de formação, ou até a dispensa do mesmo 
(Ribeiro, 2019).  

A avaliação de desempenho não deve ser considerada como um ajuste de contas, 
distribuição de prémios ou ameaças, mas sim um retrato o mais fiel possível do 
desempenho e um descrever de aspetos positivos e pontos de melhoria (Bergamini, 
2019).

Lado a lado com a avaliação de desempenho temos o feedback. O colaborador tem a 
expectativa de perceber os motivos que o levaram a receber determinada nota ou conceito 
na avaliação (Malheiros & Rocha, 2014). Na gestão do comportamento organizacional, o 
feedback de desempenho tem sido amplamente utilizado. (Choi et al., 2018).

Sem uma cultura organizacional aberta para dar e receber feedbacks, a gestão de 
desempenho pode ficar comprometida e não alcançar a sua potencialidade de resultados. 

Feedbacks: poderosa fonte de 
autoconhecimento
O feedback é uma poderosa fonte de autoconhecimento que possibilita conhecer as 
nossas verdadeiras necessidades, o que facilita a autogestão (Bergamini, 2019). É uma 
das intervenções mais utilizadas para a gestão do comportamento organizacional (Lee et 
al., 2020).  

A função do feedback é gerar informação relativa ao desempenho passado e indicar como 
melhorar este desempenho no futuro (Brand et al., 2020). Fornece aos colaboradores um 
guia para melhoria de desempenho, através do ajuste, adaptação e adoção de novos 
comportamentos, úteis e relacionados a tarefas orientadas aos objetivos (Christensen-
Salem et al., 2018).

Colaboradores que recebem feedback possuem alto potencial de se tornarem futuros 
líderes. Ao serem questionados acerca do seu desempenho e incentivados a avaliar o seu 
potencial de liderança, tendem a esforçar-se no ambiente de trabalho, e apresentam ainda 
ambição e compromisso (Steffens et al., 2018).
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O feedback, pode ser percebido ou como ameaçador e gerar menor aprendizagem, 
ou como valioso e ser um grande motivador de esforço e desenvolvimento. O líder 
pode melhorar a perceção de valor ao reforçar como as suas sugestões de melhoria 
podem beneficiar o colaborador, como por exemplo aumentos salariais, promoções, 
reconhecimentos (Zingoni & Byron, 2017).

Um grande desafio são os feedbacks negativos. Não são fáceis de receber por nenhum 
colaborador. Porém, frequentemente, as informações mais úteis tendem a ser as mais 
difíceis de lidar.

Em alguns casos, há colaboradores que sentem a necessidade de receber esse tipo 
de feedback na procura por melhorar. Esta procura de feedbacks negativos tem um 
maior impacto no aperfeiçoamento das competências do que a procura por feedbacks 
positivos, e facilita ainda as correções necessárias. O benefício da busca por feedbacks 
positivos está em reforçar comportamentos desejáveis já existentes (Gong et al., 2014). 

O feedback é normalmente utilizado para gerir o comportamento organizacional e 
melhorar o desempenho dos colaboradores. A precisão deste feedback, através da 
exatidão de observações por exemplo, resulta em melhorias no desempenho. Quando ele 
é feito imediatamente após a observação do comportamento, tende a ser mais preciso 
(Matey et al., 2019).

Gerentes e supervisores devem atuar não como juízes, mas como coaches: fornecer 
informação, dar suporte e indicar atividades que possibilitem que o colaborador 
alcance os seus objetivos. Feedbacks precisam de estar focados na orientação ao 
desenvolvimento ao invés da avaliação. Liderar mais e avaliar menos (Murphy, 2020).

Feedbacks constantes também não são garantia de alto desempenho. Park et al. (2019) 
alertam para uma possível perda de eficácia dos feedbacks frequentes ao longo do 
tempo, não sendo possível manter o desempenho por tempo indeterminado. Os autores 
sugerem a combinação do feedback frequente com outros elementos, como elogios, 
feedbacks avaliativos, entre outros.

Estimular uma motivação no ambiente de trabalho para o 
autodesenvolvimento pode ser uma opção eficaz para evitar 
posturas defensivas nestes momentos. (Ruttan & Nordgren, 2016)
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Feedbacks mais frequentes podem facilitar o processo de avaliação de desempenho. Se 
forem constantes, quando a avaliação de desempenho for realizada não haverá surpresas, 
pois será apenas um resumo do que foi falado durante todo o ano (Robbins, 2015).

Quando não há oportunidade ou há falta de tempo dos líderes para promover feedback aos 
colaboradores, os indivíduos podem ser encorajados a procurar feedbacks ativamente nos 
seus colegas. Este comportamento está diretamente ligado ao comportamento criativo. 
Formações podem colaborar na preparação dos indivíduos para procurar, dar e receber feedbacks 
(Christensen-Salem et al., 2018).

Em ambientes psicologicamente saudáveis, e quando as tarefas são interdependentes, a 
procura por feedback de pares tem mais valor e é mais fácil. Esta busca gera resultados 
tanto para os indivíduos quanto para o grupo, com efeitos ainda na criatividade da equipa 
(Stobbeleir et al., 2020).

O feedback está associado também ao desenvolvimento da autoeficácia (convicção pessoal 
da sua capacidade de realizar uma tarefa), e os resultados de promoção na carreira estão 
relacionados a quando o colaborador procura este feedback (Dimotakis et al., 2017). 
Indivíduos, entretanto, com alto nível de alta eficácia tendem a desvalorizar os benefícios 
associados à busca de feedback o que pode prejudicar na obtenção de informações 
importantes sobre a sua performance (Sherf & Morrison, 2020).
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O processo de feedback pode enviar mensagens diferentes entre os géneros. A 
investigação de Doldor et al. (2019) sugere que a liderança feminina é direcionada a um 
caminho de desenvolvimento de habilidades técnicas e manter-se confiante e, em último 
caso, atuar com paixão e suporte às demais, como uma “chefe de claque”. Já o feedback 
masculino direciona-os a um papel de “estadistas”, influentes na arte da articulação e 
sempre a reivindicar o seu lugar na liderança. Para um processo imparcial, os autores 
indicam que o feedback feminino precisa de fornecer um roteiro de desenvolvimento para 
que elas se tornem também “estadistas”.  
A forma como o feedback foi construído ao longo dos anos preserva e até aumenta a 
existência das diferenças de poder nas organizações, o que consequentemente prejudica 
imenso no desenvolvimento de uma liderança feminina (Bear et al., 2017).

Abordar por exemplo, de forma crítica como o excesso de confiança masculino afeta as 
autoavaliações e como torná-las mais precisas e relacionadas aos feedbacks recebidos.
Nos ambientes de feedback de desempenho não há discriminação apenas do género 
feminino. Os homens também podem ser alvo de prejulgamentos.

As expectativas acerca do comportamento julgado como adequado não são isentas de 
preconceitos. Chorar, por exemplo, é um comportamento menos apropriado para homens. 
Quando ocorre, consideramos o comportamento como atípico e rebaixamos a sua posição 
entre resultados profissional e pessoalmente significativos (Motro & Ellis, 2017).

Motro e Ellis (2017) reforçam que as expressões de diversas emoções, em reações ao 
feedback negativo, podem prejudicar tanto homens como mulheres. Expressar a raiva 
de forma agressiva, por exemplo, é visto como um comportamento não apropriado para 
mulheres, pois não é o esperado para as mesmas. 

Homens precisam de ser mais cautelosos com as suas emoções em avaliações de 
desempenho negativas, e os líderes precisam de ser mais cautelosos e atentos para evitar 
possíveis discriminações, como a tendência de classificar homens que choram com um 
pior desempenho (Motro & Ellis, 2017). 

Bear et al. (2017) relata que, para preencher o gap de 
género na liderança, é necessária uma reformulação completa 
das estruturas e da cultura organizacional. 

(Ruttan & Nordgren, 2016)
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Para o melhor aproveitamento das reuniões de feedback, Ribeiro (2019) relaciona algumas 
dicas para o gestor: 
 l ser específico, 
 l manter o foco no desempenho e não na personalidade, 
 l fazer perguntas e não afirmações, 
 l ouvir o ponto de vista do colaborador, 
 l fazer o balanço dos pontos positivos e negativos, 
 l obter compromisso, 
 l não prometer o que não puder cumprir.

Indivíduos, entretanto, com alto nível de alta eficácia tendem a desvalorizar os benefícios 
associados à busca de feedback o que pode prejudicar na obtenção de informações 
importantes sobre a sua performance (Sherf & Morrison, 2020).



PAG. 12  |  Guia prático by IIRH: Avaliação de desempenho     

A avaliação de desempenho, independentemente do seu grau de complexidade ou tamanho, 
é uma ferramenta potencializadora do diferencial competitivo das organizações (Bergamini, 
2019). Além de fornecer informações importantes do desempenho dos colaboradores, 
também são indicativos de como estes colaboradores são tratados e reconhecidos no 
ambiente de trabalho (Chun et al., 2018).

Tem como objetivos melhorar os resultados organizacionais, contribuir para melhorar o 
clima organizacional, aumentar o nível de desempenho e medir o desempenho real de forma 
transparente acerca das responsabilidades e papéis de cada colaborador (Ribeiro, 2019).

A avaliação de desempenho permite:
 l promover autodesenvolvimento e autoconhecimento dos colaboradores, 
 l obter dados necessários para promoções e remuneração, 
 l medir o contributo de cada indivíduo para a organização, entre outros benefícios  
 (Gil, 2001).

O uso da avaliação de desempenho facilita o feedback, auxilia no mapeamento de 
necessidade de treinamento de desenvolvimento, transparência nas ações do gestor por 
estarem alicerçadas com base nos dados da avaliação, e facilita o desenvolvimento e 
crescimento da organização (Araújo & Garcia, 2014) . 

A avaliação de desempenho estimula a transparência e meritocracia, beneficia a relação 
entre gestores e equipa, gera um alinhamento entre a organização e os colaboradores e 
ainda direciona o processo de desenvolvimento dos indivíduos (Ceribeli et al., 2019).

Porém, apesar de todos estes benefícios, medir o desempenho é um grande desafio para as 
organizações. Além da dificuldade de avaliar e comparar o desempenho, as suas métricas 
precisam de ser confiáveis, precisas e válidas (Reis Neto et al., 2013). 

Por que é importante avaliar o 
desempenho?

...medir o desempenho é um grande desafio 
para as organizações. 
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Para realmente medir o desempenho, as classificações de performance precisam de ser 
capazes de diferenciar os colaboradores em níveis de desempenho geral, pontos fracos 
e fortes e serem ainda confiáveis. O feedback de desempenho também precisa de ser 
realizado e ser eficaz. Sem este conjunto, a análise de desempenho será ignorada pelos 
colaboradores e não terá impacto nas decisões organizacionais (Murphy, 2020).

As características pessoais do avaliador e o próprio relacionamento com o avaliado podem 
interferir na visão sobre o resultado da avaliação de desempenho por parte do colaborador. 
Percepções como “este avaliador faz isto por mim” ou “este avaliador faz isto geralmente” 
impactam na forma de recepção do feedback pelo colaborador (Chun et al., 2018).

O desempenho é uma parte do comportamento humano ligada diretamente ao valor 
esperado pela organização. Deve ser analisado sob o ponto de vista da tarefa, como uma 
habilidade cognitiva (Motowidlo, 2003), ou como esforço empreendido para alcançar um 
objetivo pré-determinado (Malheiros & Rocha, 2014). É importante projetar a avaliação 
de desempenho para o futuro e abordar a melhor forma de trazer maior felicidade e 
autorrealização para o trabalho (Bergamini, 2019). 

Um modelo reformulado de avaliação de desempenho concentra esforços em identificar 
formas de auxiliar e motivar os colaboradores na execução das estratégias e planos 
acordados no cumprimento de metas ao nível da unidade. Foco maior em identificar os 
obstáculos enfrentados e menor na punição, desenvolvendo o comprometimento e a 
motivação dos colaboradores (Murphy, 2020).

É importante salientar que as pessoas não são iguais, cada indivíduo tem motivações e 
objetivos pessoais diferentes dentro da organização. Portanto, as organizações precisam 
de oferecer múltiplas opções de trajetórias de carreiras, não apenas limitar-se a oferecer 
posições de liderança. Há colaboradores que possuem uma boa performance, mas não 
possuem interesse em tornarem-se líderes (Steffens et al., 2018). Eles também precisam de 
ser recompensados.
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Como o futuro é incerto, ações de prevenção com atualizações e monitorização devem ser 
processos contínuos. Esse processo possui três principais elementos: 
 l monitorizar e classificar a mudança, 
 l planear diante da incerteza 
 l pensar o impensável. 

Estas práticas devem ser processos contínuos, usadas nas organizações não apenas para 
antecipar as próximas fases da pandemia, mas para previsão de mudanças de alto impacto 
no futuro, o que auxilia na tomada de medidas pró-ativas (Crews, 2020).

A tecnologia permite que as pessoas trabalhem fora do tradicional local de trabalho, 
e  tornou-se a única opção em alguns casos durante a pandemia (Gao & Sai, 2020). O 
teletrabalho é uma alternativa para a flexibilização de rotinas das organizações, para 
repensar o modo de trabalho e adaptar-se a mudanças como o avanço tecnológico, 
redução de custos fixos e autonomia de trabalho (Aderaldo et al., 2017). 

Diante da pandemia, medidas organizacionais urgentes estão quase sempre presentes. 
Sentimentos de culpa, opressão, desconforto e stress são comuns, na tentativa dos 
colaboradores de continuar o fluxo de trabalho como de costume, mas em casa, e ao 
mesmo tempo cuidar dos filhos (Coster, 2020).

A sensação de isolamento no teletrabalho, devido à 
redução de contacto com os colegas de trabalho, proporciona 
também  uma dificuldade no processo de integração...

(Aderaldo et al., 2017)

A pandemia chegou, o mundo 
mudou, o teletrabalho está 
cada vez mais presente. 
E agora?
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A sensação de isolamento no teletrabalho, devido à redução de contacto com os colegas de 
trabalho, proporciona também  uma dificuldade no processo de integração do colaborador 
na empresa, o que pode gerar um distanciamento da cultura organizacional (Aderaldo et al., 
2017).

Em momentos como este que vivemos, os líderes são chamados não a serem heróis, 
mas como indivíduos e grupos com habilidades de incentivar debates e divergências, no 
exercício do poder e influência, para promoção de um pensamento crítico (Spector, 2020).
A reciprocidade de confiança, o alinhamento entre a confiança sentida e a real refletida pela 
outra parte é um ponto fundamental para um relacionamento poderoso entre líder e equipa 
(Campagna et al., 2020).

Há riscos e oportunidades tanto no teletrabalho quanto no ambiente presencial. A auto- 
liderança desempenha um papel importante para os colaboradores (Müller & Niessen, 2019). 
A investigação de Müller e Niessen (2019) identificou que colaboradores em teletrabalho 
parcial, quando estabelecem metas pessoais a si próprios, ficam mais satisfeitos no fim da 
jornada de trabalho. 

O teletrabalho pode gerar maior independência, flexibilidade e proatividade por parte dos 
colaboradores. Por outro lado, há uma precarização das condições de trabalho, através de 
uma maior jornada de trabalho e isolamento social, além de valores como auto motivação, 
confiabilidade e autogestão nem sempre vivenciados na prática pelo colaborador (Aderaldo 
et al., 2017).

Outra mudança gerada com o avanço tecnológico está na forma de feedbacks pelas 
organizações, mas é importante estar atento à eficácia destes métodos (Chae et al., 2020; 
Warrilow et al., 2020). Feedbacks podem ser fornecidos também por computador, através 
de mensagens de texto, vídeo conferências ou e-mails. Economia de tempo ou condução de 
avaliações com funcionários remotos são alguns dos benefícios deste processo (Warrilow et 
al., 2020). A entrega do feedback passa a ser mais imediata (Chae et al., 2020).   

Não se pode presumir que qualquer tipo de feedback é suficiente. Reuniões com maior 
presença social são mais eficazes. Sempre que possível, use reuniões de feedback 
presenciais, e, na sua impossibilidade, utilize as videoconferências (Warrilow et al., 2020). 
Chae et al. (2020) avaliaram a forma de entrega do feedback de uma forma um pouco 
diferente. Se por e-mail ou presencial e, ainda, se havia a figura de autoridade nesta entrega. 
Os resultados indicaram que quando há a presença de uma figura de autoridade ambos os 
métodos são eficazes, e que sem a figura de autoridade apenas o feedback presencial foi 
eficaz.
Na investigação de Warrilow et al. (2020) foram avaliadas quatro condições: feedback por 
computador, feedback por mensagem de texto via telemóvel, nenhum feedback ou feedback 
com interação presencial. Os resultados indicam o feedback presencial como o mais eficaz, 
ao apresentar a maior mudança de nível de desempenho (Warrilow et al., 2020).
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A avaliação de desempenho é alvo de diversas críticas como: subjetividade, ênfase nas 
realizações individuais e não da equipa, despreparo na gestão de pessoas e definição 
inadequada de objetivos (Gil, 2001).

A subjetividade e distorções nas avaliações de desempenho podem gerar atritos nas 
organizações (Brandão & Borges-Andrade, 2008). Essa subjetividade pode ocorrer também 
na identificação de objetivos e por falta de precisão das medidas. Deve haver clareza nas 
escalas e no que se espera medir (Valmorbida & Ensslin, 2018). Se não houver diferenças 
significativas de desempenho ou se a medição não puder ser confiável, a avaliação de 
desempenho deixa de ser viável (Murphy, 2020).

O alinhamento com os objetivos organizacionais também não pode ser ignorado. No 
planeamento estratégico a organização estabelece a sua estratégia de longo prazo e 
gera uma maior transparência do que se espera em termos de entregas de produtos e 
processos, possibilitando a medição do desempenho dos colaboradores. Após segregação 
dos objetivos estratégicos por áreas, e posteriormente a nível do indivíduo, criam-se 
indicadores e padrões de desempenho (Malheiros & Rocha, 2014). 

As organizações frequentemente usam a definição de metas nos seus processos 
de avaliação de desempenho. Fazer com que esses objetivos sejam conhecidos por 
outras pessoas de grau mais elevado na hierarquia organizacional resulta num maior 
compromisso com as metas estabelecidas e ainda numa maior apreensão com a 
avaliação, afetando desta forma o desempenho (Klein et al., 2020).

É necessária uma atenção especial ao estabelecimento de metas. Apesar de serem 
eficazes para o aumento de desempenho, precisam de ser utilizadas de forma correta, para 
não gerar o efeito contrário de redução. Definição de metas muito altas ou de difícil alcance 
são alguns dos pontos a ter em atenção (Roose & Williams, 2018).  

Há ainda uma obliquidade de género na avaliação de desempenho nas organizações. 
A sociedade, e também o contexto organizacional, de uma maneira geral, tem uma 
expectativa relativa ao comportamento feminino de simpatia, sensibilidade interpessoal 
e gentileza. Ao analisar o setor de serviços, há um grande número de colaboradoras 
do género feminino e a avaliação de performance tem como base principalmente o 
comportamento. É importante encarar e aceitar a existência do estereótipo de género no 
comportamento e pensar em formas de ultrapassar este obstáculo (Chattopadhyay, 2020).

Quais são os pontos a ter em 
atenção no uso da avaliação de 
desempenho?
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Outro ponto a ter em atenção é que, com exceção das extremidades da escala de avaliação 
de desempenho (muito alta ou muito baixa), elas possuem pouco efeito prático no trabalho 
e vida de grande parte dos colaboradores. A conexão das avaliações com remunerações 
são fracos e incertos quando relacionados ao desenvolvimento, treinamento e progressão 
de carreira (Murphy, 2020).  

Valmorbida e Ensslin (2018) procederam a uma revisão integrada da literatura académica 
sobre o tema e consolidaram as principais dificuldades na operacionalização de ações ou 
atividades de avaliação de desempenho. O quadro a seguir destaca algumas:

Tarefas Dificuldades
Definição de objetivos l Identificação de aspetos relevantes para o contexto 

l Geração de consenso acerca das prioridades estratégicas
l Identificação das necessidades dos stakeholders
l Considerar os contextos organizacionais externos e internos
l Subjetividade dos objetivos estratégicos

Métricas e indicadores l Integração das diferentes áreas organizacionais
l Modificação de objetivos sem alteração de métricas
l Ausência de consenso na definição
l Propensão ao uso apenas de indicadores financeiros e de fácil 
quantificação
l Obliquidade nas medidas de desempenho causados pela 
subjetividade dos objetivos organizacionais
l Métricas genéricas, imprecisão na definição de medidas

Estabelecimento de metas l Identificação de aspetos relevantes para o contexto 
l Geração de consenso acerca das prioridades estratégicas
l Identificação das necessidades dos stakeholders
l Considerar os contextos organizacionais externos e internos
l Subjetividade dos objetivos estratégicos

Colheita de dados l Ausência de integração entre sistemas
l Tempo despendido e duplicação de dados
l Custo para a colheita de dados
l Problemas de comunicação geram insatisfação, desmotivação e 
desconfiança

Análise dos dados l Perceber as medidas como legítimas para o contexto
l Ausência de transparência
l Ameaça no acesso à informação
l Uso apenas para diagnóstico
l Diferenciação de medidas de controlo e melhoria
l Teste da validade e conteúdo das medidas

Comparação de resultados e 
aperfeiçoamento

l Identificação de falhas e pontos fortes do sistema
l Inflexibilidade da plataforma, o que não permite uma gestão com 
eficiência e eficácia
l Desenvolvimento de habilidades de aprendizagem e crítica às 
medidas de desempenho

Acompanhamento l Manutenção das medidas e estratégias
l Sistemas de medição inflexíveis
l Falta de rotinas de revisão de medidas realizadas e dos sistemas

 Fonte: Adaptado de Valmorbida e Ensslin (2018) p. 352
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Depois de inúmeras dificuldades listadas, acredito que esteja a pensar em desistir antes de 
começar.  A intenção é que essas dificuldades sejam usadas como alertas na construção 
e desenvolvimento da avaliação de desempenho. As dificuldades vão existir, mas os 
resultados de um processo de qualidade poderão ser um grande diferencial competitivo 
para as organizações. 
A avaliação de desempenho precisa ser o mais fiel possível àquilo que o colaborador 
representa como indivíduo para a organização. Não se pode ficar à espera de que a 
avaliação irá mudar aquilo que ele já é desde que nasceu. Todos temos pontos fortes a 
serem incentivados e pontos fracos que não devem consumir muito tempo útil na busca 
por correções (Bergamini, 2019).

Avaliar o desempenho dos colaboradores é extremamente importante. Diversas são as 
formas de implementação e muitos cuidados devem ser tomados. Não há uma fórmula 
mágica e cada organização precisa adaptá-la dentro das suas particularidades e cultura. 
Ajustes também são permitidos, necessários e importantes. Estar aberto para ouvir todos 
os envolvidos durante o processo pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso da 
avaliação de desempenho.
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Há diversos métodos utilizados na avaliação de desempenho (Gil, 2001), entre eles: 
 l escalas gráficas, 
 l relatórios, 
 l escolha forçada, 
 l avaliação por objetivos, 
 l incidente crítico, 
 l distribuição forçada, 
 l lista de verificação comportamental.

As avaliações de desempenho podem também abranger comparações sociais ou 
temporais. As avaliações sociais comparam o desempenho do colaborador com os demais. 
Já as comparações temporais avaliam o desempenho individual relativo ao longo do 
tempo. (Chun et al., 2018).

Algumas organizações complementam as informações dos questionários da avaliação 
de desempenho com as informações do alcance de metas, o que torna o processo mais 
robusto (Ceribeli et al., 2019).

Métodos de avaliação de 
desempenho
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Método Comparação de dois colaboradores simultaneamente de 
forma a avaliar qual possui o melhor desempenho.

Incidente crítico Diferencia o comportamento eficaz do não eficaz. 
São incidentes importantes (críticos) positivos e negativos relacionados à 
eficiência, que são apontados pelo gestor imediato e, no final do período, são 
consultados para fundamentar a decisão.  
A sua vantagem é o foco no comportamento e não na personalidade, e usa 
exemplos reais mas  consome mais tempo dos gestores no registo constante 
(Gil, 2001). São análises de pontos fracos e fortes das atitudes (Araujo & 
Garcia, 2014).

Autoavaliação O colaborador procede à análise do seu desempenho.

Relatórios Os relatórios são os meios mais simples de avaliação de desempenho e são 
um parecer feito pelos gestores sobre a eficiência dos seus colaboradores (Gil, 
2001).

Escalas gráficas É utilizado um formulário de dupla entrada. As linhas representam os fatores 
de desempenho a serem avaliados, e as colunas representam os graus de 
variação. 
As escalas gráficas podem ter diferentes formatos, mas em geral as linhas 
indicam os fatores a serem avaliados e as colunas os graus ou categorias de 
avaliação do colaborador (Gil, 2001)

Comparação por pares O colaborador procede à análise do seu desempenho.

Avaliação por objetivos ou 
resultados

Está relacionado aos programas de gestão por objetivos. 
Consiste numa comparação periódica dos resultados fixados e alcançados.
Através destes resultados são identificados os pontos fortes e os pontos a 
desenvolver do colaborador, e também as ações necessárias para o próximo 
período.
Na avaliação por objetivos há a identificação e descrição dos objetivos e 
prazos de conclusão acordados entre gestor e colaborador (Gil, 2001).

Avaliação por competências A avaliação tem como objetivo auxiliar o colaborador a perceber as 
competências que já possui e quais necessita desenvolver. 
O primeiro passo é o mapeamento das competências em três grupos: 
conhecimentos, habilidades e atitudes.

Frases descritivas Não exige a obrigatoriedade de escolha de frases. 
O avaliador aponta (s) ou (+) nas frases que considera representar o 
desempenho do colaborador, e (n) ou (-) nas que representam o contrário do 
seu desempenho.

Pesquisa de campo Trata-se de entrevistas com os gestores de cada área, acerca do desempenho 
dos seus respetivos colaboradores. São realizadas com o apoio de um 
especialista.

Escolha forçada Avaliação através de frases descritivas de desempenho individual dividida em 
blocos com duas ou mais frases. O avaliador deve escolher apenas uma ou no 
máximo duas opções que mais representem o desempenho do colaborador.
Na escolha forçada o desempenho do colaborador é avaliado através da 
escolha de frases que descrevem o seu desempenho individual. A escolha 
destas frases consideram a aplicabilidade ao contexto organizacional e a sua 
capacidade de diferenciação dos colaboradores (Gil, 2001).

Avaliação 360º ou em rede É uma forma de avaliar o desempenho dos colaboradores que possibilita a 
visão por diversos ângulos, com feedbacks de subordinados, superiores, pares, 
fornecedores e clientes.
Princípios básicos desta avaliação (Gramigna, 2002):
confidencialidade, clareza, informação, validade, rapidez de resposta, 
credibilidade, confiabilidade dos dados, democracia.  

Distribuição forçada A distribuição forçada aplica-se a organizações com um número elevado de 
colaboradores ao ser fundamentada na teoria das probabilidades. Define-se 
antecipadamente um percentual de colaboradores para se enquadrar em cada 
categoria de desempenho (Gil, 2001).
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Sugestão para fluxo de um processo 
de avaliação de desempenho

Definição de 
Objetivos

Definição  
de critérios  
e métricas

Acompanha- 
mento  

/ feedbacks  
pontuais

Plano de 
desenvol- 
vimento

Divulgação  
do resultado da 

avaliação de       
        desempenho

Avaliação /
Autoavaliação

AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO

Em seguida serão apresentadas algumas sugestões práticas sobre o fluxo da avaliação 
de desempenho. São apenas um indicativo ou sugestão para iniciar / ajustar os 
processos. Conhecer a organização e as suas necessidades é fundamental.
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1) Definição de objetivos
 
O processo de avaliação de desempenho precisa de ser um ciclo contínuo. Começa com 
a definição de objetivos junto do colaborador e equipa, que devem estar alinhados com os 
objetivos de crescimento organizacional e orçamento.  

Em geral, a avaliação de desempenho é anual. Mas pode ser anual, semestral, mensal, semanal, 
diária ou constante, e obedece a um ciclo que passa pela definição de objetivos, ação do 
colaborador, resultados alcançados, feedback e definição de novos objetivos (Ribeiro, 2019).

Para definir objetivos é necessário saber onde se quer chegar. As organizações, em geral, têm 
isso claro ao fazerem o seu planeamento anual. Já os colaboradores precisam de um apoio 
extra da liderança para reflexão e alinhamento de expectativas. Juntos - gestor e colaborador - 
irão acordar as suas metas de desempenho.

Neste ponto, é importante relembrar que cada um de nós é diferente. Nem todos têm a 
expectativa ou mesmo o interesse em chegar a altos cargos na organização. O papel do líder 
é desenvolver a sua equipa e conhecê-la. Incentivar e orientar os colaboradores para o seu 
melhor desempenho, para que a equipa atinja os objetivos organizacionais. 

Os objetivos precisam de:
 l ser de fácil compreensão (claros), 
 l possíveis de atingir (tangíveis), 
 l passíveis de serem medidos e observados (mensuráveis), 
 l devem requerer esforço (construtivos), 
 l serem referentes a um período e um campo determinado (específico) 
 l alinhados aos negócios da organização (Ribeiro, 2019).  

Algumas perguntas de autorreflexão importantes nesta fase para o colaborador:
 l Qual o ponto de situação atual?
 l Onde quero chegar?
 l Como faço para alcançar esse objetivo?

2) Definição de critérios e métricas

A fase seguinte é a definição de critérios e métricas. Precisam de ser claros e mensuráveis para 
que o processo possa ser reconhecido como justo pela equipa. As estratégias organizacionais 
vão indicar o grau de aceleração a ser imposto, mas, por si só, não determinam a forma de 
avaliação individual. 
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Para auxiliar nesta fase é importante ter em mente as caraterísticas do desempenho. De 
acordo com Malheiros e Rocha (2014), o desempenho precisa de ter um parâmetro, ser 
observável, ser comparável, ser passível de medição, ser explícito e acontecer no contexto 
do trabalho do colaborador.

Um indicador precisa de ser considerado como relevante para o avaliado, ser de fácil 
compreensão, ser ajustado ao negócio, estar relacionado com os objetivos estratégicos e 
gerar dados que possam ser confiáveis (Malheiros & Rocha, 2014). Sugere-se que a medição 
seja considerada sob os aspetos do conhecimento, resultado e comportamento (Araújo & 
Garcia, 2014). 

É possível que seja necessário estabelecer critérios diferentes entre áreas, por exemplo. 
A área de vendas é medida por volume ou quantidade de vendas efetivas, já a área de 
atendimento ao cliente precisa de ter métricas que avaliem esse atendimento, o de produção 
vinculado à qualidade, e assim por diante.

Para auxiliar na definição de critérios e métricas, vamos voltar ao conceito de competência. 
As competências são o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) que um 
colaborador possui para cumprir determinada tarefa. 

O conhecimento é o nosso saber, mas que não colocamos necessariamente em prática. As 
habilidades referem-se ao nosso saber fazer e as atitudes referem-se ao querer fazer. São as 
nossas caraterísticas pessoais que nos fazem praticar ou não o que sabemos e conhecemos. 
A existência da competência, ou seja, deste conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes, entretanto, não garante a existência da capacidade de entrega (Knapik, 2012).

Exemplos de competências: 
 l disciplina, 
 l liderança, 
 l dedicação, 
 l proatividade, 
 l trabalho em equipa, 
 l criatividade, 
 l empreendedorismo, 
 l organização, 
 l foco no cliente, 
 l foco em resultados, 
 l comunicação,
 l iniciativa.
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Competências técnicas e comportamentais 

– CHA

Competências 
técnicas

Competências 
comportamentais

Conhecimento
(saber - teórico)

Habilidade
(saber fazer)

Atitude 
(ser)

Figura 1 – Competências técnicas e comportamentais (CHA)

Comunicação

CONCEITO 
É a capacidade de se expressar de forma clara, objetiva e precisa. E ainda a habilidade 
de saber ouvir, compreender e processar o contexto de uma mensagem, argumentar com 
coerência, de modo a facilitar a interação entre as partes 

Atitudes
Atualiza o grupo com a 
informação de factos novos

Regista notas enquanto ouve

Pergunta e busca informações 
quando tem dúvidas

Esclarece pontos de vista se 
outros necessitarem

Conhecimentos
Meios de comunicação 
organizacional disponíveis

Processos de comunicação

Habilidades
Consegue expressar-se por 
escrito ou oralmente de forma 
organizada

Ouve e dá feedbacks 
educadamente

Emite relatórios conclusivos das 
equipas com propriedade

Comunica com dados, 
argumentos e factos coerentes
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ENTREGAS

o que se espera
Elaborar textos para a direção

Gerir reuniões de forma objetiva e com clareza

Figura 2 – Desmembramento de competências baseado em (Knapik, 2012)

Competência Indicador
Foco no cliente l Dar retorno ao cliente

l Ser gentil com o cliente
l Atender às necessidades do cliente

Relacionamento interpessoal l Aceitar feedbacks
l Ser gentil com os colegas de trabalho
l Estabelecer relações de trabalho efetivas
l Procurar sinergia
l Partilhar ideias e técnicas

Foco em resultados l Dar soluções para problemas diários
l Esforçar-se para superar resultados
l Estabelecer prioridades
l Definir indicadores, metas e objetivos para a sua atuação

Produtividade l Produzir acima do objetivo de performance
l Exceder os padrões de produtividade

Gestão do tempo l Cumprir todos os prazos
l Usar o tempo de forma eficaz
l Manter entregas de acordo com o cronograma

Comunicação l Ser objetivo na exposição das suas ideias
l Ser reconhecido por facilitar discussões em grupo
l Comunicar de forma efetiva com a equipa, subordinados e 
superiores

Criatividade l Procurar novas abordagens e ideias
l Iniciar e executar ideias criativas

Com o desmembramento das competências fica mais fácil definir os indicadores. 
Alguns exemplos:
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Uma lista de verificação comportamental descreve o comportamento através de diversas 
frases que descrevem o comportamento do colaborador na realização das suas atividades 
e pode incluir frases como: 
 l demonstra cordialidade, 
 l tem conhecimento dos produtos disponíveis, 
 l sugere alternativas adequadas, etc. (Gil, 2001).

Após a definição das métricas e indicadores também se deve definir qual a escala a ser 
adotada na avaliação de desempenho e na autoavaliação (que deve ser preferencialmente 
a mesma).

Um detalhe importante é quanto à opção por manter ou não um ponto neutro na escala. 
A pergunta a fazer-se, neste caso, é se quer forçar uma escolha ou se é possível dar ao 
colaborador uma opção de não se posicionar. 

A opção “não se aplica” também pode ser importante a ser incluída na escala para 
abranger casos onde não foi possível avaliar o comportamento ou algo similar.
Há diversas opções para as escolhas de escala, alguns exemplos: 
 l Não atende às expectativas – atende às expectativas – excede as expectativas.  
Pode-se optar por incluir também escalas intermediárias como o “atende parcialmente”, 
entre outros, e aumentar ainda mais o número de classificações. 
 l Ótimo, bom, regular, mau, péssimo.
 l Discordo totalmente – discordo – nem concordo nem discordo – concordo – 
concordo totalmente. Em casos de avaliações que utilizem frases para concordância. 
 l Sempre – frequentemente – às vezes – raramente – nunca.  

3) Acompanhamento / feedbacks pontuais

O papel de um líder é acompanhar e desenvolver a sua equipa na busca por resultados. 
Uma vez estipulados os objetivos e as métricas, é importante que o colaborador tenha um 
suporte do líder durante o ciclo. Não se pode esperar pelo fim do processo para ver o que 
correu bem ou mal. Isso pode ser desastroso. 

Ajustes através de feedbacks pontuais são importantes para auxiliar os colaboradores a 
alcançar os seus objetivos de performance. Sugestões de melhoria, dicas, troca de boas 
práticas entre a equipa e reconhecimentos fazem parte desta etapa.
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4) Avaliação / autoavaliação

A autoavaliação é um momento de autorreflexão do colaborador acerca do seu 
desempenho, com o objetivo de encontrar oportunidades de melhoria e de desenvolvimento. 
Alguns indivíduos podem ser mais exigentes com eles próprios do que outros, o que é 
normal. 

É importante ter isso em mente na verificação do resultado da autoavaliação.  

A auto avaliação possibilita que o colaborador reflita sobre as suas realizações e dá ainda 
uma sensação de participação, o que contribui para o reconhecimento da legitimidade da 
avaliação de desempenho (Gil, 2001)
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Exemplo de um formulário de autoavaliação:

AUTOAVALIAÇÃO Sempre Frequent. Raram. Nunca

Procura atualizar-se dentro da área de atuação 

Adapta-se e ajusta-se a mudanças

Sabe ouvir e consegue transmitir informações de forma 
clara

Tem um relacionamento profissional e respeitoso com a 
equipa

Age de acordo com as normas e valores da organização

Coopera e participa no alcance das metas  

Cumpre a jornada de trabalho estabelecida

Realiza tarefas com qualidade e de forma completa

Tem proatividade e interesse de entusiasmo no trabalho

Cumpre os prazos acordados

Procura novas abordagens e ideias para o seu trabalho

Estabelece prioridades para as atividades diárias

Atende às necessidades dos clientes com cordialidade

Usa os recursos da organização com zelo

Supera as metas estabelecidas

Defende a credibilidade e imagem organizacional

Antecipa-se às demandas dos clientes

Realiza as suas tarefas de forma organizada e planeada

Ajuda os colegas para melhorar o desempenho da equipa

Resolve conflitos

Encontra soluções realistas para os problemas

Aceita críticas construtivas
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A autoavaliação é uma ferramenta importante e pode ser usada em conjunto com outros 
métodos de avaliação de desempenho.  Após a aplicação da autoavaliação, pode-se seguir 
outro método escolhido que melhor se adapte à organização e à sua realidade.

5) Divulgação da avaliação de desempenho

A divulgação da avaliação de desempenho é um momento dedicado a comunicação dos 
resultados. Com o objetivo de gerar transparência e reduzir a subjetividade do processo, a 
organização pode divulgar a gestão de desempenho de forma coletiva, com o cuidado de 
manter o sigilo e a ética.  
Pode-se, nesta etapa, comparar os resultados com a avaliação do ano anterior, evolução 
de equipas, de áreas, relacionar com as promoções de carreira e também reconhecer as 
melhores performances, por exemplo.  
Antes da divulgação oficial e coletiva, deve ocorrer uma reunião de feedback individual, 
onde são confrontados os resultados alcançados, a avaliação de desempenho e os 
objetivos estabelecidos. É um momento de retrospetiva e também de alinhamento de 
expectativas quanto à consequência da avaliação.  

6) Plano de desenvolvimento: momento de 

refazer as estratégias
 
O plano de desenvolvimento é o momento de refazer as estratégias. Ao avaliar o que correu 
bem e mal, é hora de criar um novo plano de ação, com a definição de novos desafios e 
estabelecimento de metas para alcançá-los. Além de avaliar:
l Quais os comportamentos que precisamos de reforçar? 
l Quais precisamos ajustar? 
l Como ajustá-los? 
l Que estratégias adotar para alcançar os objetivos?
l O que fazer de diferente para atingir melhores resultados?

Uma conversa honesta, motivadora e realista entre gestor 
e colaborador dará início a um novo ciclo de avaliação de 
desempenho.  
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Entrevista
Pedro Ramos
Director de Recursos 
Humanos do Grupo TAP

Como funciona o processo de avaliação de 

desempenho na TAP (Etapas e frequência)?  

      Na TAP, temos vários processos diferentes de 
Gestão de Desempenho. De modelos de avaliação 
360 graus para alguns grupos de liderança, até 
avaliação top down com base em competências 
e resultados para os restantes grupos técnicos 
e operacionais. Regra geral, estamos a falar de 
momentos formais anuais.

Que aspetos são avaliados (comportamento, 

desenvolvimento, potencial, metas alcançadas)? 

      Competências, comportamentos, propostas de 
desenvolvimento individual e metas/resultados 
alcançados.

Há alguma diferença no processo entre áreas?

      Sim, quer pela dimensão, quer pela 
multiplicidade de realidades, temos vários modelos 
ajustados por grupos profissionais.

Qual o uso dos resultados da avaliação (remuneração 

variável, promoções...)?

      Sim, para remuneração variável, como alavanca 
de promoção ou progressão de carreira, entre 
outros.

Teletrabalho - Qual foi o impacto no processo de 

avaliação de desempenho e como estão a superar?  

       Não há impacto. O teletrabalho teve e tem 
um forte impacto na TAP, nas várias vertentes, 
mas sem impactar os processos de Gestão 
de Desempenho. Rapidamente foi possível 
implementar medidas de acompanhamento das 

performances mesmo em teletrabalho.
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Entrevista
Nuno Filipe
Diretor de Recursos 
Humanos do Banco BPI

Há quanto tempo possuem o processo de 
avaliação de desempenho?  
Como foi o processo de implementação?  

 O processo de avaliação de desempenho já 
existe há muito tempo e está consolidado. Hoje 
estamos a trabalhar na revisão deste modelo 
para incorporar algumas evoluções estruturais, 
que passam por torná-lo cada vez mais ajustado 
a ciclos cada vez mais curtos e rapidos de 
desempenho, orientado-o às novas necessidades 
do negócio e cada vez mais ágil e flexível. 
Proporcionar feedbacks com maior frequência e 
a qualquer momento é uma das propostas, além 
de incluir novas competências comportamentais 
na avaliação, necessárias para adaptação à 
transformação digital.

Como está estruturado o processo de avaliação de 
desempenho?  
Quais são as métricas e indicadores avaliados?

 A avaliação de desempenho possui 3 
dimensões complementares: domínio técnico da 
função, comportamento/valores e resultados. 

As duas primeiras componentes têm uma 
avaliação com frequência anual, podendo o pilar 
do resultado ser alvo de avaliações trimestrais, 
semestrais ou anuais segundo se trate de funções 
mais comerciais ou de suporte. Anualmente 
são definidos objetivos corporativos comuns 
a toda a organização que são posteriormente 
desmultiplicados pelas diversas areas e equipas 
num processo de “cascata”, chegando até ao nível 
do indivíduo. No final do ano cabe ao colaborador 
realizar a sua auto avaliação, que por sua vez 
servirá de base para a avaliação da hierarquia 
e para o feedback global de desempenho. Os 
resultados da avaliação de desempenho são 
vinculados ao sistema de remuneração variável 
e, também servem de ferramenta para identificar 
colaboradores com alto potencial. A identificação 
destes colaboradores não vem apenas da avaliação 
de desempenho, mas também de processos 
de “people review” em fase de implementação 
generalizada.
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A avaliação de desempenho é igual para todas 
as áreas? Há avaliação 360º em alguma delas?

 A estrutura da avaliação de desempenho é 
a mesma em toda a organização. Para a área 
comercial que necessita de prazos mais curtos, 
também há uma avaliação trimestral. Esta 
avaliação contempla um sistema de objetivos 
revertido em prêmios e cujos resultados são depois 
incorporados na avaliação anual de desempenho. 
A avaliação 360º ainda não é utilizada de 
forma generalizada mas, os colaboradores são 
estimulados a buscar este feedback mesmo que 
de forma informal. Os processos de avaliação 
360º são utilizados na componente de Talent 
Management para processos integrados em 
assessment centres.

Houve alguma mudança na avaliação de 
desempenho com a introdução do teletrabalho?

 Não numa perspetiva formal, embora 

informalmente a relação e a forma de 
acompanhar o desempenho e desenvolvimento 
dos colaboradores tenha sofrido gandes 
transformações. Duarnte este periodo a nossa 
preocupação foi de capacitar as nossas 
hierarquias em tempo real para acompanharem e 
gerirem equipas à distancia. Embora a estrutura 
permanecesse a mesma, foi importantante 
capacitar as equipas na gestão remota, na melhor 
utilização das ferramentas digitais, na manutenção 
de touch points individuais e coletivos e em manter 
os mesmos niveis de compromisso. Em paralelo 
foi desenvolvido uma estrategia omnicanal da 
aprendizagem, integrando numa plataforma digital 
novos canais, meios e conteúdos de aprendizage, 
com o principio de aprender o que se pretende, 
quando se pretende e como se pretende. O 
contexto de teletrabalho foi um acelerador de 
uma nova relação entre equipas, menos baseda 
no contacto fisico e mais baseada na confiança, 
profissionalismo, comunicação, responsabilização 
e num ecosistema verdadeiramente omnicanal. 
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Entrevista
Maria Román  
Diretora de Recursos 
Humanos do LIDL

Como está estruturado o processo de avaliação 
de desempenho (fases e a frequência)?  

 No Lidl temos um processo de avaliação de 
desempenho anual, que apelidamos de ciclo 
de Talent Management, composto por várias 
fases, e ao longo dos quais o diálogo é uma 
constante: inicia-se com a proposta de avaliação 
de desempenho e definição de objetivos para 
o ano seguinte (Preparação para a Conferência 
de Potencial). Seguem-se as Conferências 
de Potencial, onde é discutido o potencial e o 
desempenho de cada pessoa, assim como o 
posicionamento de cada um na matriz de talento. 
Nestas estão presentes as chefias, as chefias da 
chefia e igualmente colaboradores dos Recursos 
Humanos. 
Na 3ª fase, realiza-se uma avaliação 180º graus: a 
chefia avalia o colaborador, dando-lhe a conhecer 
as conclusões das conferências de potencial, e 
o colaborador dá igualmente feedback à chefia, 
com base nos nossos valores de liderança, que 
apelidamos de ‘High Five’: a comunicação é a 
base de uma liderança de sucesso, é fundamental 
tornar os colaboradores mais eficientes e abrir-
lhes perspectivas dentro da empresa, manutenção 
do alto desempenho e dinamismo, criar confiança 
e agir de forma justa e viver a responsabilidade 
ser um exemplo. Nesta reunião é igualmente 

definido o plano de desenvolvimento individual, 
assim como as respetivas formações e medidas de 
desenvolvimento que decorrerão ao longo do ano.

Quais são as métricas e indicadores avaliados 
na avaliação de desempenho? Há diferenças 
entre áreas? A avaliação é sempre individual?

 A avaliação de desempenho visa avaliar as 
competências que levam os colaboradores a 
terem um bom desempenho no domínio das suas 
responsabilidades, tendo também em conta os 
objetivos definidos na avaliação anterior. Para 
definir potencial, temos em conta dimensões como 
a curiosidade, a determinação, a capacidade de 
gerar entusiasmo e valores como a humildade e a 
integridade. São avaliadas competências pessoais 
(como a motivação para o desempenho ou a 
abertura à mudança), competências de método 
(Orientação para resultados e compreensão de 
factos e interligações) e competências sociais 
(cooperação, comunicação e gestão de conflitos). 
Se se tratar de um líder, são igualmente avaliadas 
as suas competências de liderança.
A avaliação é individual, mas deve haver um 
consenso entre os pares da chefia e a chefia da 
chefia no âmbito das Conferências de Potencial. 
Desta forma conseguimos garantir uma perspetiva 
mais enriquecida, que tem impacto na avaliação.
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O que considera como ponto mais positivo 
no processo atual e o que percebe que ainda 
precisa ser aprimorado?

 O mais positivo é sem dúvida a discussão 
aberta que temos no âmbito das Conferencias 
de Potencial e, por conseguinte, o consenso 
gerado em torno das avaliações. Temos também 
outro aspeto que considero muito positivo, que 
apelidamos de ‘Dias de Desenvolvimento’. Ou seja, 
quando, no âmbito das Conferencias de Potencial, 
se propõem colaboradores com potencial para ser 
promovidos, a partir de determinadas posições, 
fazemos um ‘assessment center’, que funciona 
como um diagnóstico, não só para confirmar o 
potencial da pessoa mas também para poder 
apurar as competências em que a mesma deve 
trabalhar, com mais foco, para poder assumir a 
posição do nível seguinte.

Como os colaboradores percebem a avaliação 
de desempenho? Há uma cultura organizacional 
aberta para dar e receber feedbacks?

 Acredito que no Lidl a avaliação e encarada 
como um momento muito importante para 
os colaboradores, e em que o líder dá o seu 
melhor para passar um feedback honesto e 
construtivo e contribui para criar um clima em 
que o colaborador possa, também, dar feedback 
a chefia. Nesse sentido sim, acredito que temos 
vindo e continuamos a construir uma cultura 
organizacional aberta a dar e receber feedback.

Quais as consequências para o colaborador do 
resultado final da avaliaç ão de desempenho 
(desenvolvimento na carreira, aumento salarial, 
possível despedimento ...)? 

 Com a sua avaliação de desempenho os 
colaboradores são avaliados da forma mais 
enriquecida e justa possível, sendo que o resultado 
é o seu desenvolvimento individual para o 
desempenho das suas funções. Os colaboradores 
sabem que pontos devem trabalhar, onde se devem 
focar, e como os ajudaremos a chegar lá através 
das formações. E é algo que nos empenhamos 
em que não seja surpresa, pois fomentamos o 
feedback contínuo ao longo do ano e não apenas 
nos momentos-chave de avaliação. Com base 
neste feedback proporcionamos-lhes não só 
o desenvolvimento das suas carreiras, como 
igualmente o que podem e devem melhorar para 
chegarem da melhor forma possível aos seus 
objetivos. Também nos focamos nos seus pontos 
fortes para os aproveitar nas responsabilidades que 
lhe são atribuídas. A mobilidade é uma realidade no 
Lidl: temos inúmeros colaboradores, de potencial 
identificado, que edificaram as suas carreiras 
na empresa, agarrando oportunidades em áreas 
distintas e até países distintos dentro do grupo.
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