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HABILIDADES PROFISSIONAIS – ANÁLISE DE DESEMPENHO 

 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo conhecer o processo de análise de desempenho 

em todas as suas fases e mostrar aos futuros lideres e seus colaboradores a 

verdadeira importância do mesmo para o bom andamento da empresa  

      A prática da análise de desempenho, mais conhecida como avaliação de 

desempenho, apresenta diferentes opiniões devido à pressão psicológica que o 

colaborador sente ao saber que esta sendo avaliado pelo gestor da área exercida, já 

na visão do líder é avaliada a compreensão que seu funcionário tem em 

determinados assuntos, e sua capacidade para cargos posteriores. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O processo de análise de desempenho visa avaliar como o funcionário atua 

frente às atribuições que lhe foram designadas e avaliadas segundo alguns critérios 

estabelecidos pela organização. Normalmente os critérios utilizados para analisar a 

performance pode ser focado nos seguintes itens abaixo do esperado, dentro do 

esperado ou acima do esperado considerando a definição dos fatores de 

desempenho, periodicidade da avaliação, critérios de avaliação validados por uma 

Comissão constituída por representantes da empresa, entre outros. 

Para que a análise de desempenho possa ser um instrumento de gestão aplicado 

nas organizações visando à melhoria global do desempenho e da produtividade das 

pessoas e respaldo para transferências em promoções de nossos colaboradores, se 

faz necessário uma estruturação da área de Cargos e Salários, Treinamento e 

Desenvolvimento, Planejamento de Carreira em consonância com a estratégia 

empresarial adotada pela empresa. 
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3. OBJETIVOS 

 

Saber se os funcionários estão aptos para exercer o cargo confiado  

Identificar competências necessárias para mudanças de cargos,  

Planejamento de treinamentos para lideres e colaboradores  

Analisar as futuras tendências aplicadas ao processo de análise de desempenho. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada terá por base pesquisa bibliográfica e de campo, onde 

serão aplicados questionários aos superiores imediatos dos funcionários com o 

objetivo de verificar o grau de conhecimento frente aos fatores analisados, o preparo 

dos mesmos para trabalhar com a subjetividade do processo e os cuidados que 

devem ter para minimizar os problemas encontrados e manter a credibilidade desta 

importante ferramenta de gestão. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir das aulas de recursos humanos e como 

parte integrante da revisão bibliográfica da disciplina. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Verificamos que precisamos trabalhar os aspectos relacionados neste processo, 

para tanto nos propomos a elaborar instrumentos mais científicos, que possam 

medir as respostas e possibilitar um tratamento mais adequado aos resultados 

obtidos. 
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