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1. RESUMO 

Ao longo dos anos, o setor de Recursos Humanos (RH) tem evoluído muito em 

relação aos seus métodos de trabalho, seu intuito é maior do que apenas contratar, 

vem para auxiliar o empresário na gestão organizacional, visto que a empresa é 

composta por vários colaboradores que trabalham com objetivo de crescimento, e 

esses colaboradores são a parte principal e precisam de atenção, é ai que entra o 

setor de Recursos Humanos, que tem em seu objetivo identificar os processos, 

atividades e controles. Esta área é inserida completamente na estrutura da empresa, 

lidando diretamente com os colaboradores, fazendo a mediação, resolvendo os 

problemas entre grupos informais, trabalhando a comunicação entre setores, sempre 

mantendo–a atualizada, capacitada e preparada para enfrentar os desafios e 

principalmente conseguir manter os talentos formando uma equipe de alto 

desempenho. Esta pesquisa tem por objetivo identificar os processos, atividades e 

controles no departamento de RH, teorias, conceitos, práticas e novas ferramentas 

disponíveis no mercado para conhecer os aspectos de um departamento de 

recursos humanos (DPH), e mostrar que as empresas devem estar atentas às novas 

ferramentas que surgem todo dia para a maior satisfação do empresário, gerando 

maior produtividade, visando o lucro e desenvolvimento. 

Palavras-chaves: Recursos Humanos, gestão, qualidade, colaboradores. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Na sociedade atual de negócios, transformação é a única certeza que se tem, 

trazendo mudanças estruturais na economia, na política e também cultural no 

mundo empreendedor; são variáveis constantes, com a incorporação contínua de 

novas tecnologias e novos modelos de gestão, empresas de pequeno, médio ou 

grande porte precisam se adequar a um gerenciamento eficiente e estratégico para 

se manter estável e com relevante.  

Logo tais transformações sofrem influência direta por parte da globalização, 

que por sua vez está valorizando o conjunto de conhecimento tais como diplomas, 

cursos, treinamentos de alta performance entre outros. Outro fator importante são as 

competências de cada indivíduo (educação, argumentação, liderança, poder de 
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negociação, agilidade), formando um conjunto de valores agregados que influenciam 

na hora de manter seus colaboradores e também na contratação. 

O capital humano é certamente a parte mais importante de uma organização, 

pois através do desempenho da mesma, a empresa atinge o sucesso ou estará 

fadada ao fracasso. 

Como a gestão estratégica de avaliação de desempenho do RH pode 

repercutir na qualidade de serviços e desenvolvimento da empresa? Para responder 

essa questão serão levantadas ao longo do trabalho, conceitos, características e 

vantagens que justificam sua implantação. 

Uma das ferramentas que o RH proporciona para gestão estratégica é 

avaliação de desempenho, sendo que essa visa analisar as competências que os 

colaboradores vão adquirindo ao passar do tempo. É um instrumento de várias faces 

e com esse método as empresas avaliam seus colaboradores, corrige as falhas, 

aproveita todos os recursos capitais e humanos com maior eficácia e eficiência. Isso 

leva automaticamente ao crescimento e desenvolvimento de ambos. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do artigo é realizar um levantamento bibliográfico e uma pesquisa 

de campo, numa concessionária de energia elétrica localizada na região noroeste 

paulista concernente à avaliação de desempenho, buscando um comparativo da 

teoria com a prática a fim de conceituar a gestão da avaliação de desempenho, 

apurando os tipos de avaliação existentes e sua eficácia, bem como o momento 

ideal para sua implantação. 

 

4. METODOLOGIA 

“Trata-se, por conseguinte, de detalhar os instrumentos e procedimentos 

metodológicos utilizados pelo pesquisador para a realização da pesquisa” 

(JACOBSEN, 2016) 

A metodologia escolhida foi a pesquisa bibliográfica somada a pesquisa 

realizada in loco por meio da aplicação de questionários estruturados contendo 10 

questões fechadas.  
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Com a busca de referências teóricas sobre o tema para delimita-lo, pois trata-

se de um assunto muito amplo, com foco no desempenho estratégico de RH. 

O questionário foi aplicado em uma concessionária de energia elétrica 

localizada na região noroeste paulista, onde o seu quadro local é composto por 50 

funcionários. O problema foi abordado de forma quantitativa, analisando os 

resultados obtidos através da aplicação de questionários com os funcionários. Os 

dados coletados foram transferidos para planilhas e foram gerados os gráficos e 

posteriormente analisados de forma imparcial. 

A quantidade de questionários aplicados utilizou uma margem de erro de 10% 

seguindo a tabela de H. Arkin e R. Colton. Assim, perfazendo um total de 33 

questionários aplicados dentre os 50 funcionários, sendo entregues de forma 

aleatória. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Conceitos de Avaliação de Desempenho 

Verificamos que a avaliação de desempenho serve como forma de 

acompanhamento sobre o desempenho dos trabalhadores sobre as suas atividades 

dentro da organização. É utilizado como um instrumento de gestão onde é possível 

acompanhar o desempenho de uma pessoa no seu dia de trabalho baseando-se nas 

suas atividades diárias. Com o passar dos tempos a avaliação de desempenho 

passou a ser utilizada também como forma de avaliar o profissional quanto as metas 

que são estabelecidas a ele, desta forma sendo possível avaliar os resultados que 

são alcançados e identificar potencial neste trabalhador para um eventual plano de 

carreira gerando oportunidade de investimento por parte da empresa no 

desenvolvimento deste trabalhador. 

Em outras palavras, a avaliação do desempenho constitui um poderoso meio 

de resolver problemas de desempenho e melhorar a qualidade do trabalho e a 

qualidade de vida dentro das organizações. 
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5.2. Sistemas de Avaliação 

A organização, através da avaliação de desempenho, verifica o 

comportamento dos seus funcionários a partir das competências. Para Marras 

(2012) entende-se por competência o conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes específicas que permitem ao indivíduo desempenhar, com eficácia, 

determinadas tarefas, em qualquer situação, de forma singular. 

Nesse universo, competências se abrem em duas vertentes: competências 

técnicas e as competências comportamentais.  

- Competência Técnica: traz o conhecimento e habilidades necessárias para 

o desempenho daquela função.  

- Competência Comportamental: são as atitudes que cada funcionário tem 

para o desempenho de sua função. 

- Conhecimento: informações, fatos, procedimentos e conceitos. 

Simplificando, é o “saber” adquirido. 

- Habilidade: consiste na capacidade de colocar seus conhecimentos em 

ação para alcançar resultados, ou seja, “saber fazer”. 

- Atitude: consiste em expor seus pontos de vista, opiniões e percepções, 

atos pessoais. Em resumo “querer fazer”. 

Segundo Chiavenato (2010), a preocupação principal das organizações está 

voltada a medição, avaliação e monitoração de quatro aspectos principais:  

 Resultados: os resultados concretos e finais que se pretende alcançar 

dentro de um período de tempo;  

 Desempenho: O comportamento ou meios instrumentais que se pretende 

pôr em prática;  

 Competências: As competências individuais que as pessoas oferecem ou 

agregam à organização; 

  Fatores críticos de sucesso: os aspectos fundamentais para que a 

organização seja bem-sucedida no seu desempenho e nos seus resultados.  

Baseado na visão dos autores acima referenciados pode-se dizer que gestão 

estratégica, avaliação de desempenho requer que se pense a frente, consiste por 

pessoas pró ativas, planejar novos caminhos para a empresa suprir as necessidades 

de seus empregados e para os funcionários suprirem as necessidades da 

organização. Isso pode afetar a maneira como as coisas são feitas, melhorando 
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tudo, desde as práticas de admissão e programas de treinamento até as técnicas de 

avaliação e disciplina. 

Empresas que se empenham para descobrir as necessidades dos 

colaboradores podem cultivar um ambiente de trabalho focado na produtividade e a 

gestão de Recursos Humanos é a melhor maneira de alcançar esse resultado. Ser 

capaz de planejar as necessidades dos empregados pensando a frente pode ajudar 

a aumentar o número de talentos que desejam trabalhar na organização. O aumento 

da taxa de retenção de funcionários pode reduzir os gastos da organização com 

recrutamento e treinamento de novos funcionários. 

 

5.3. Quando se deve fazer a Avaliação de Desempenho  

Independentemente do tipo de avaliação escolhida pela organização, a 

mesma deve respeitar tempos iguais para que seja possível comparar resultados.                                                                                                                                                                           

  Segundo Bergamini (2010), há três critérios básicos que norteiam a escolha 

dos intervalos de tempo que devem ser observados na repetição das avaliações: o 

critério jurídico, o critério trabalho e a política de pessoal.  

 Critério Jurídico: há períodos como o de experiência em que a empresa 

avalia e opta por continuar ou não com o colaborador. 

 Critério Trabalho: após o término do treinamento a empresa avalia se o 

colaborador desempenhou bem suas funções.  

 Política de Pessoal: a empresa precisa nortear a sua política interna de 

acordo com a avaliação de desempenho aplicada, ocasionando em atitudes 

mais concisas e seguras para ambos – organização e colaborador. 

Segundo Bergamini (2010), alguns autores americanos que determinam o 

prazo médio de término do treinamento e início em produtividade para 6 meses.  

Acredita-se que aos seis meses de prática na função o funcionário consegue 

exteriorizar suas características pessoais de desempenho.  

Ainda segundo Bergamini (2010), na maioria das empresas, o grande objetivo 

é poder processar os aumentos, promoções, transferências e desligamentos com 

bases mais sólidas, ou seja, através de um instrumento que dá condições da 

organização exercer uma postura perante seu colaborador de uma forma mais 

segura.  
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6. RESULTADOS 

Gráfico 1 - Tempo que trabalha na empresa 

      
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
No gráfico 1 nota-se que na a maioria dos colaboradores, perfazendo um total 

de 70%, já trabalham na empresa de 6 a 15 anos e a minoria dos colaboradores que 

compõem o quadro funcional há mais de 15 anos. 

 
 

Gráfico 2 -  Seu superior imediato ouve os funcionários para tomar decisões 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Analisando o gráfico 2, onde foi perguntado se os colaboradores são sempre 

ouvidos antes de tomada de decisões, a maioria dos colaboradores avaliaram que 
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sim, num total de 67%, e apenas 3% dos entrevistados acredita que não são 

ouvidos. 

 

Gráfico 3 - Recebe feedback do superior imediato em relação ao seu trabalho 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 

Com relação ao gráfico 3, 67% dos colaboradores recebem feedback de seu 

superior imediato, perfazendo a maioria dos entrevistados. 

 
 
 

Gráfico 4 - O feedback atual gera benefícios para o seu dia-a-dia dentro da 
organização 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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 Quando perguntado no gráfico 4 quanto ao método de feedback utilizado 

atualmente e se o mesmo traz algum benefício no dia-a-dia dos colaboradores, a 

opinião ficou dividida, onde 52% acredita que sempre trará benefícios e 45% 

acredita que as vezes poderá trazer algum benefício, e 3% acredita que nunca trará 

benefício algum. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o objetivo geral de analisar as estratégicas que são utilizadas pelo RH 

sobre aprimorar as competências de seus colaboradores para uma boa gestão, em 

uma sociedade competitiva, onde as informações precisam ser exatas, mostrando 

resultados o tempo todo, gerir pessoas exige muita disciplina, determinação, 

dedicação, clareza e foco, ou seja, trabalhar suas competências (termo que está em 

evidência e que traz o sinônimo de resultado). 

Com a globalização, o mundo de negócios se torna incerto, mutável e 

fortemente concorrido. Assim, muitas mudanças se tornaram comum e o ato de 

mudar também se tornou necessário, quase uma obrigação, em que as 

organizações precisam se modificar para continuar na corrida e neste cenário os 

profissionais do RH precisam dinamizar suas atitudes e habilidades. Cada vez mais 

as empresas estão investindo em tecnologia, produtos, ou em serviços, onde é 

preciso dar ênfase aos colaboradores e à uma nova forma de gestão, onde, se o 

profissional prospera e a empresa também prospera. 

 O termo RH ou recursos humanos está com grande evidência, já que na 

atualidade carrega sobre si o significado de resultado, lucro, êxito e qualidade, em 

um mundo tão competitivo, é uma corrida contra o tempo onde empresas precisam 

mostrar o tempo todo que oferecem serviços de qualidade e vão gerar resultados, 

necessitando evidenciar e desenvolver suas competências. 

O departamento do RH somente pode se dizer inovador quando atende as 

determinadas expectativas das organizações na qual atua, já que um RH do futuro 

precisa ser útil para a empresa, e também para seus colaboradores, pois precisa 

compartilhar e conceder acesso ao material e informações que possibilite o 

desenvolvimento de todos eles. 
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O fato é que a comunicação e a internet avançaram séculos em períodos, e o 

departamento de RH foi um dos primeiros a se inovar em termos de comunicação e 

relacionamento já que lidar com pessoas é sua principal função, tornando-se uma 

obrigação inovar em suas ferramentas e canais, pois é algo visto como uma lógica. 

O RH do futuro precisa ganhar mais espaço e conquistar posição de pró-

atividade, oferecer resultados, conhecer a fundo o negócio da organização em si, 

pois está preocupada como o lucro, receita, concorrência, acesso ao capital, sendo 

capaz de enxergar além do processo de seleção de candidatos apenas para 

preenchimento de vagas. 

Parece difícil, mas inovar nunca foi tão simples. Exige observação e avaliação 

rápida de oportunidades. O RH está se tornando um departamento criativo. 

Com base na pesquisa realizada em uma concessionária de energia elétrica do 

noroeste paulista conclui-se que as empresas estão buscando cada vez mais estar 

próxima de seus colaboradores, proporcionando uma participação mais efetiva dos 

mesmos nas decisões e resoluções de problemas.  De acordo com os gráficos é 

nítida a preocupação dos superiores com seus colaboradores, e fica evidente a 

satisfação dos mesmos com a gestão estratégica e as ferramentas de avaliação 

aplicadas pelas empresas, gerando um quadro funcional mais competente e 

sintonizado com o ambiente organizacional.    
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