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RESUMO 
 
De modo geral as pessoas são vistas como 
pilares de sustentação da organização, sendo 
o principal recurso da mesma, o presente 
artigo apresenta a avaliação de desempenho 
360º como uma ferramenta de grande 
importância para estimular o 
desenvolvimento de novas competências e 
habilidades, onde o objetivo central da 
pesquisa é o de analisar em que medida a 
aplicação da ferramenta tem sido efetiva na 
empresa. Para tanto fez se necessário a 
aplicação de um estudo de caso na empresa 
Dental Norte plano odontológico, foram 
utilizadas a pesquisa bibliográfica, com a 
utilização de bases teóricas, aplicação de 
questionários e entrevistas, afim de 
assegurar a qualidade dos dados tratados, 
que por meio destes foi possível conhecer a 
ferramenta de avaliação de desempenho 
360º utilizada pela empresa e avaliar de fato 
sua efetividade para a organização. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como base uma investigação sobre a Avaliação de 

Desempenho (AD) que é uma ferramenta empresarial utilizada pela Gestão de 

Desempenho (GD) para alinhar as políticas de Gestão de Pessoas (GP) à estratégia 

organizacional. É um modelo de gestão voltado para o gerenciamento estratégico de 

pessoas, pois, tem-se que uma organização estar sustentada em pilares onde as 

pessoas são tidas como principal meio de sustentação. Uma vez que no contexto 

contemporâneo de GP, as mesmas passaram a ser tidas como o maior ativo de toda e 

qualquer organização, no caso as com fins lucrativos, só poderão atingir seus objetivos 

e diferenciar-se no mercado a partir dos resultados advindos das pessoas nela inserida. 

Diferentemente do contexto propiciado após o surgimento das primeiras organizações 

formais, onde o desempenho das máquinas eram a base para a mensuração do 

desempenho da organização. 

Toda organização tem como objetivo principal a busca por resultados. Partindo 

desta perspectiva compreende-se que para o alcance destes é exigido da organização 

a aplicação e gestão de seus recursos, afim de torná-la competitiva. Existem três fontes 

de vantagens competitivas consideradas as mais poderosas, que são elas, a tecnologia, 

a arquitetura organizacional e as pessoas. A tecnologia apesar de ser considerada uma 

grande ferramenta de alavancagem dos negócios, precisa de pessoas para que 

mantenha sua plena utilização, a arquitetura organizacional por mais que assegure a 

efetividade da organização, a mesma é concebida pelo homem.  Portanto, pessoas são 

tidas como grandes fontes decisórias a fim de assegurar a eficácia e eficiência da 

organização. 

No mundo globalizado é importante para as empresas mensurar e gerir seu 

desempenho, para que haja a possibilidade de verificação e alinhamento do 

planejamento estratégico da organização com as práticas adotadas, capacitando aos 

gestores uma maior compreensão das forças e fraquezas no que tange as pessoas, 

embora seja sabido que avaliar pessoas é uma tarefa tanto quanto complexa, uma vez 

que não se pode ignorar o quão contingencial é o desempenho humano. 

Diante disto, o artigo foi desenvolvido com o objetivo de analisar em que medida 

a aplicação da ferramenta de avaliação de desempenho 360º tem sido efetiva na 
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Empresa Dental Norte Assistência Odontológica Ltda, situada em Porto Velho-RO. A 

partir dos dados coletados fez-se necessário: Conhecer quais fatores levaram a 

organização a optar pela prática da avaliação de desempenho e quais os requisitos que 

balizaram sua aplicação; Identificar os padrões de desempenho estabelecidos pela 

organização na prática de avaliação de desempenho e verificar como os colaboradores 

e gestores são preparados para participarem do processo de avaliação de desempenho, 

e; Identificar como se dá o processo de tratamento dos gaps a partir dos resultados das 

avaliações de desempenho. 

Percebe-se então a importância de gerir o desempenho dos colaboradores em 

relação ao desenvolvimento de suas competências pessoais e o comprometimento do 

mesmo com a organização, para isso faz-se primordial a gestão da entrega e do 

comportamento do mesmo.  Partindo deste pressuposto, o presente artigo abordará em 

sua essência a importância da AD nas organizações, como ferramenta para alinhar as 

práticas de gestão ao gerenciamento de pessoas com indicadores pertinentes. 

A metodologia utilizada foi a abordagem quanti-qualitativa com base em 

pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo, esta última com a utilização de 

questionário com perguntas abertas e fechadas, e também com entrevistas 

semiestruturadas.  

 

1. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

1.1. Contextualização 

 

A primeira abordagem de GD surgiu com a definição de padrões de avaliação 

dentro do contexto da administração científica proposta por Taylor no início dos anos de 

1900. O desempenho dos colaboradores era medido da mesma forma como o 

desempenho de máquinas. O foco para alcançar bons resultados no processo de 

produção era avaliar padrões de produtividade, qualidade e tempo levado na execução. 

Algum tempo depois, durante a primeira guerra mundial, a capacidade das 

pessoas de executar as atividades tornou-se o centro da GD. Oficiais do exército 

americano eram continuamente avaliados por sua capacidade de liderança, e essa 

abordagem acabou se espalhando para outros contextos, como o governo e a indústria. 
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Por volta dos anos 1950 a medição do desempenho passou a avaliar também as 

questões comportamentais dos colaboradores e as entregas dos trabalhos realizados. 

Ao perceber que avaliar o desempenho pelos resultados entregues (metas, lucro obtido, 

quantidade de clientes, comportamentos) era algo simples, as empresas começaram a 

encarar o desempenho como uma consequência e não como um processo de 

acompanhamento a ser feito a longo prazo. 

Em 1954 surgiu o conceito de Administração por objetivos (APO) de Peter Drucker 

e logo foi adotado por várias organizações. Com isto, a AD dos colaboradores começou 

a ser estruturada com base nos objetivos definidos pela empresa. Porém, como 

selecionar objetivos mensuráveis para cada departamento e cargo não era uma tarefa 

trivial muitas empresas também deixaram de utilizar este método. 

Antes de 1990 a nova tendência que surgiu foi medir a parte comportamental dos 

colaboradores, pois foi visto como um método mais simples; e entre 1990 e 2000 o foco 

tornou-se a avaliação por competências; que consiste em avaliar conhecimentos, 

habilidades, atitudes e outras capacidades. 

Atualmente o método mais utilizado na GD está na avaliação de comportamento 

juntamente com o foco em resultados. Isto se deve ao fato de os fatores 

comportamentais estarem diretamente ligados ao bom desempenho das atividades e 

como consequência o alcance dos resultados/metas propostos pela empresa. Por isso 

avaliar somente comportamentos, sem analisar as entregas feitas não é a forma mais 

efetiva de identificar o nível de desenvolvimento do colaborador. 

 

2. GESTÃO DE DESEMPENHO 

 

Para que se possa ter um conceito amplo sobre a GD é necessário à compreensão 

de alguns termos importantes, a GD é uma ferramenta que compõe as políticas de 

manutenção de pessoas.  As políticas de GP, também conhecida como políticas de 

Administração de Recursos Humanos, configuram-se como técnicas e práticas definidas 

com o objetivo de gerir os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas 

organizações. É a partir delas que as organizações encontram preceitos básicos para 

alinhar sua eficiência no que tange o desenvolvimento das pessoas, avaliando assim a 

capacidade de entrega destas para a organização e a possibilidade de serem 
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desenvolvidas competências necessárias para cada perfil ou cargo, com intuito de 

eliminar possíveis gargalos relacionados ao CHA6·. 

Souza, et al. (2005, p. 25) salientam que: 

 

[...] gerir o desempenho significa avaliar a extensão da discrepância, identificar 
os fatos geradores desta situação e, em seguida, intervir, tomando decisões para 
eliminar as variáveis constituídas em fontes de problemas, como a delegação 
incompatível ao perfil de competência, a desmotivação, a ausência de 
integração, a desestruturação do processo de trabalho, a ausência de nitidez 
quanto aos propósitos. 

 

A partir desta perspectiva compreende-se que a AD é uma ferramenta de grande 

valia para as organizações, pois através da aplicação de modo efetivo desta ferramenta, 

a área estratégica terá subsídios suficientes para a tomada de decisões, caso seja 

identificado diferença entre o desempenho esperado pela empresa e o desempenho 

realizado pelo colaborador (TEIXEIRA, 2014).  

Quando identificada essa discrepância os gestores poderão fazer uma análise dos 

dados coletados via ferramenta de avaliação e através da interpretação dos mesmos 

verificar o que pode ser feito para que se tenha um alinhamento do que é desejado pela 

organização com o que está sendo realizado por parte do colaborador, ou seja, identificar 

os gaps7 de competência, afim de assegurar ao mesmo um aporte para que estes sejam 

preenchidos. Brandão e Guimarães (2001, p. 13) reafirmam que “a identificação de 

necessidades de desenvolvimento de competências acontece por meio da gestão de 

desempenho”. Ou seja, gerir desempenho é também identificar competências que 

possam ser desenvolvidas na organização. 

Para que seja possível desenvolver algo nesta perspectiva, faz-se necessário 

levantar indicadores de desempenho de seus colaboradores, para Martins e Neto (1998, 

p. 309) “Os indicadores de desempenho sinalizam em que se deve agir para restaurar 

uma causa especial, crônica ou atingir um desempenho nunca antes atingido”.  

Indicadores estes que são obtidos por meio de AD ou de resultados da GP, e que tenham 

uma aplicabilidade eficaz dentro da organização. 

                                                             
6 Este ideograma “CHA”, que serve para designar (Conhecimento, Habilidade e Atitude) é uma maneira de se 

procurar definir o sentido de competência a partir de um referencial no qual ela possa ser mensurada. 
7 Gaps são Lacunas, aplicada a esse contexto necessidade de se melhorar ou aperfeiçoar algo, no caso as 

competências. 
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Portanto, podemos afirmar que a AD é uma apreciação sistemática do 

desempenho de cada pessoa em função das atividades que ela desempenha, das metas 

e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. 

  De acordo com França (2007, p. 115) “a avaliação de resultados da gestão de 

pessoas é a prática de julgamento e apreciação a partir dos objetivos da gestão de 

pessoas da organização e a verificação se estes foram alcançados, e se foram 

alcançados com o uso eficiente dos recursos”. Já Bergamini e Beraldo (2007, p. 32) 

afirmam que “A avaliação de desempenho nas organizações constitui-se, portanto, no 

veículo da estimativa de aproveitamento do potencial individual das pessoas no trabalho 

e, por isso, do potencial humano de toda a empresa”. De forma resumida, pode-se dizer 

que AD é o processo pelo qual as organizações avaliam o desempenho do colaborador 

no cargo. 

 Chiavenato (2006, p. 259) assevera que: 

 

Em resumo, a avaliação do desempenho é um conceito dinâmico, pois os 
empregados são sempre avaliados, seja formal ou informalmente, com certa 
continuidade nas organizações. Além do mais, a avaliação de desempenho 
constitui uma técnica de direção imprescindível na atividade administrativa. É um 
meio através do qual se podem localizar problemas de supervisão de pessoal, 
de integração do empregado à organização ou ao cargo que ocupa, de 
dissonâncias, de desaproveitamento de empregados com potencial mais 
elevado do que aquele que é exigido pelo cargo, de motivação, etc. 

 

A organização conhecendo o colaborador, seu conhecimento, habilidade e 

atitude, suas competências e os resultados proporcionados pelo mesmo para o ambiente 

organizacional, mediante uma aplicação eficiente da AD, a mesma terá subsídios e 

indicadores suficientes para a tomada de decisão, com vistas a melhorar o desempenho 

do colaborador de forma a obterem os melhores resultados da organização. 

 Nas organizações, a AD, tem como meta diagnosticar e analisar o desempenho 

individual e grupal dos colaboradores, promovendo o crescimento pessoal e profissional, 

bem como melhor desempenho organizacional.  

 França (2007, p.117) denota que: 

 

A avaliação de desempenho fornece à Administração de Recursos Humanos 
informações importantes, sobre as quais serão tomadas decisões 
administrativas, tais como nível de salário e bonificação, promoções e 
demissões, necessidades de treinamento, planejamento de carreira. Toda 
avaliação de desempenho possui seu retorno, que consiste na divulgação das 
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informações para o funcionário. Os resultados da avaliação de desempenho 
certamente têm papel determinante na motivação dos funcionários. O objetivo 
da avaliação de desempenho é também proporcionar o crescimento e o 
desenvolvimento da pessoa que fica sabendo como está se saindo no trabalho. 

  

De acordo com o acima exposto, observa-se que a AD é um procedimento que 

tem como objetivo auxiliar a GP a gerir o seu capital pessoal, onde a partir dela, pode-

se investigar e sanar possíveis gaps de competências. 

Segundo Bergamini (1992) citada por França (2007, p. 118-119) quando feita com 

a devida atenção, uma boa AD pode facilitar: o alinhamento entre objetivos individuais e 

estratégicos; a melhoria da comunicação entre chefe e subordinado; clareza de 

expectativas e critérios de avaliação; subsídios para salários, movimentações de 

carreiras e seleção; identificação das necessidades de treinamento e desenvolvimento; 

reforço de competências estratégicas necessárias para a empresa; melhoria de 

processos de trabalho.  

Além disso, a avaliação pode transmitir aos colaboradores: a sensação de 

verdadeira segurança, em termos de carreira a curto, médio e longo prazo; a resposta 

afetiva, no sentido de que quem trabalha faz parte de um grupo e necessita sentir-se 

adequadamente posicionado; o sentido de importância da própria atividade em relação 

à empresa. 

Além dos benefícios, acima mencionados, proporcionado pela AD, tem-se 

também observado uma maior eficiência para a organização, uma vez que a partir da 

identificação das lacunas existentes há a possibilidade de correções, planos de ações e 

melhorias a serem implantados.  Verificando-se que o desenvolvimento contínuo, com 

capacitação, treinamento dos colaboradores agrega resultados para as pessoas e 

consequente para a própria organização, pois a sustentação da mesma são pessoas, 

portanto, consiste em dizer que avaliar desempenho aprimora e desenvolve a 

organização como um todo. 

Dentre os tipos de AD utilizados nas organizações, podemos citar: avaliação da 

experiência, escala gráfica, escolha forçada, revisão da avaliação de atividades, 

pesquisa de campo, incidentes críticos, comparação de pares, fases descritivas, auto 

avaliação, avaliação por resultados, avaliação por objetivos, padrões de desempenho, 

sistemas de graduação, avaliação de potencial e avaliação 360º.   
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2.1 Avaliação 360º 

 

Poderia ser descrito cada uma das ferramentas citadas anteriormente, ocorre que 

sendo o foco desta pesquisa, e objeto de estudo da mesma, nos deteremos a seus 

conceitos, métodos, objetivos e aplicabilidade da Avaliação 360º, por ser usual e 

contemporânea e por verificarmos a amplitude de sua aplicação. 

Sob esse prisma, Robbins (2009, p. 252) sustenta que a ferramenta de avaliação 

360º: 

 

[...] oferece um feedback de desempenho de todos aqueles que formam o círculo 
de contatos diários do funcionário, desde o office-boy até os chefes e colegas 
[...] Ao contar com o feedback de colegas, clientes e funcionários, as empresas 
esperam dar a cada indivíduo maior senso de participação no processo de 
avaliação e obter uma leitura mais precisa do desempenho. 

 

A avaliação 360º é um tipo de AD que busca ter uma visão ampla do colaborador 

em relação não somente aos seus resultados obtidos para a organização, mas também 

no que diz respeito as competências comportamentais e profissionais, que o mesmo 

possui e também a verificação por meio de feedbacks8  das competências que são 

necessárias para a execução de suas atividades e que o colaborador ainda precisa 

desenvolver caso o mesmo possua o potencial para tal competência. 

A figura 1, ilustra como é o processo de avaliação 360º, salienta ainda quem pode 

ser os avaliadores e realizar os feedbacks de um colaborador na organização. 

 

 

                                                             
8 Feedback é utilizado em teorias da Administração de Empresas, quando é dado um parecer sobre uma pessoa 

ou grupo de pessoas na realização de um trabalho com o intuito de avaliar o seu desempenho 

Figura 1 Avaliação 360º: recebimento de feedbacks do network pessoal 
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FONTE: Robbins (2009), adaptado por Silva (2015). 

 

Aqueles que fornecem o feedback, são os mesmos que avaliam a frequência com 

que o profissional põe em prática os comportamentos considerados críticos para 

consecução dos objetivos organizacionais.  Além disso, há a auto avaliação, onde o 

colaborador registra as próprias percepções, podendo assim contrastar a autoimagem, 

com as percepções dos demais avaliadores.  Considera-se este um dos momentos de 

maior aprendizagem e reflexão, o que contribui para o autoconhecimento do avaliado, e 

aprendizagem para organização. (FRANÇA et al, 2002).  

França, destaca que: 

 

Quem emite os feedbacks, são pessoas situadas em diferentes posições em 
redor do avaliado e que fazem parte da sua rede de relacionamento (network): 
superior imediato, pares, subordinados, clientes internos e externos, equipes, 
outras áreas funcionais, e outros stakeholders; desse modo, a percepção do 
superior imediato passa a ser insuficiente como fonte de feedback.  (2007, p. 
124). 
 

 Deste modo fica evidente que a avaliação 360º está amparada pelos preceitos de 

ser uma ferramenta com finalidade de avaliar o colaborador de forma bem ampla e não 

somente fazer uma avaliação onde o líder tão somente avalia seu liderado, dando uma 
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perspectiva de atuação limitada para a propositura de um Plano de Desenvolvimento 

Individual (PDI). 

 

3. METODOLOGIA 

  

Este artigo teve como foco principal uma análise conceitual e aprofundada 

fazendo referência a um estudo de caso que, de acordo com Gil (2010, p. 37) “Consiste 

no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetivos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento”, cujo objetivo é analisar em que medida a aplicação 

da ferramenta de avaliação de desempenho 360º tem sido efetiva na Dental Norte 

Assistência Odontológica 

O primeiro momento desta pesquisa deu-se pelo debruçar nas referências 

literárias sobre a temática em tela, a fim de aprofundar conhecimentos e 

consequentemente subsidiar o embasamento teórico.  A pesquisa bibliográfica para Gil 

(2010, p. 29) “é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta 

modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, 

dissertações e anais de eventos científicos”. 

De acordo com Kõche (1997, p. 122): 

 

[...] se desenvolve tentando explicar um problema, utilizando o conhecimento 
disponível a partir das teorias publicadas em livros ou obras congêneres. Na 
pesquisa bibliográfica o investigador irá levantar o conhecimento disponível na 
área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua 
contribuição para auxiliar a compreender ou explicar o problema objeto da 
investigação. O objetivo da pesquisa bibliográfica, portanto, é o de conhecer e 
analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um determinado 
tema ou problema, tornando-se um instrumento indispensável para qualquer tipo 
de pesquisa. 

 

Posteriormente ao embasamento teórico fez-se uma pesquisa descritiva por meio 

de um estudo de caso com aplicação de um questionário com perguntas abertas e 

fechadas e entrevistas semiestruturadas, através da pesquisa de campo com uma 

interpelação quanti-qualitativa e após a coleta dos dados foi realizado uma análise dos 

mesmos.   

A pesquisa de campo, foi realizada in loco com colaboradores, gestores e 

diretoria, ou seja, onde há de fato a coleta dos dados pertinentes ao estudo de caso.  De 
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acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 37) “A pesquisa de campo caracteriza-se pelas 

investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta 

de dados junto as pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa”. Conforme 

Gil (2010, p. 42) a pesquisa de campo tem características situacionais, pois procura 

diagnosticar um problema específico numa situação específica, com vistas a alcançar 

algum resultado prático.  Esta, foi realizada por meio de um questionário que para 

Severino, (2007. p.125) é o “conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que se 

destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados com vistas 

a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo”.  

Questionário este impresso e contendo 16 (dezesseis) perguntas para os 

colaboradores e 17 (dezessete) para os gestores, foram elaboradas a partir da pesquisa 

bibliográfica, as perguntas estavam diretamente ligadas ao tema uma vez que a 

necessidade da pesquisa como já exposto é investigar se a ferramenta de avaliação de 

desempenho 360º está ou não sendo efetiva na organização. 

Foi aplicado o questionário a uma população elegível com 14 (quatorze) pessoas, 

obteve-se uma amostra de 12 (doze) respondentes, onde 10 (dez) são colaboradores e 

2 (dois) são gestores das áreas, de um total de 11 (onze) colaboradores e 3 (três) 

gestores elegíveis, totalizando um percentual de 86% de participação, tendo assim um 

nível de confiança amostral de 90% com uma margem de tolerância de 10% de erro. 

Houve também uma entrevista semiestruturada com o Diretor operacional e de 

recursos humanos (RH) e o gestor deste mesmo setor, que teve como intuito conhecer 

quais fatores levaram a organização a optar pela prática da avaliação do desempenho e 

identificar os padrões de desempenho estabelecidos pela organização na prática de 

avaliação de desempenho. Foi utilizado como ferramenta de apoio o smartphone, afim 

de realizar a gravação do procedimento, para que não fosse perdido nenhum detalhe 

que pudesse ser exposto pelo entrevistado, mantendo assim a riqueza dos dados. 

 A pesquisa foi aplicada na empresa Dental Norte Assistência Odontológica Ltda, 

sediada em Porto Velho, capital do Estado de Rondônia que é uma empresa constituída 

por profissionais com larga experiência no planejamento, gestão e operacionalização de 

planos de saúde, com amplo conhecimento sobre as peculiaridades do mercado local. A 

Dental Norte é uma empresa que começou sua longa jornada no ano de 2009 em Porto 

Velho-RO, sendo assim uma empresa relativamente jovem. 
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A pesquisa foi realizada por meio de um questionário com colaboradores e 

gestores da organização, e uma entrevista com o gestor operacional e de Recursos 

Humanos e o diretor deste mesmo setor, ambas a fim de buscar informações relevantes 

para a elaboração deste artigo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Mapeamento da ferramenta a partir da entrevista com diretor e gestor 

operacional e de RH  

 

A avaliação de desempenho 360° na empresa Dental Norte foi implantada no ano 

de 2016, tendo em vista que os maiores desafios para as pessoas gerarem resultados é 

estimular o colaborador com o foco na melhoria da comunicação, pois a rotina diária 

ocupa a maior parte do tempo dos colaboradores, restando pouco tempo para 

desenvolver novas competências e habilidades (planilha eletrônica, comunicação, maior 

domínio de uma ferramenta ou tecnologia que possa ser útil), a gestão do tempo torna-

se mais uma dificuldade para atrelar o aprimoramento de novas competências dentro da 

rotina de trabalho. 

 A decisão de implantar a prática da avaliação de desempenho 360º foi iniciativa 

do diretor operacional que é o responsável pelo núcleo de RH da Dental Norte. Essa 

disposição veio da preocupação da empresa em estar alinhada, com as melhores 

práticas de gestão do ambiente corporativo, então, é sabido que a avaliação de 

desempenho ajuda a envolver as pessoas engajando-as na busca de resultados. Desde 

sua concepção existe a prática de distribuição dos lucros e resultados da empresa com 

os colaboradores, esse componente de remuneração variável é importante porque as 

pessoas percebem que o seu desempenho gera resultados, no entanto foi necessário 

de um instrumento para isso, e a avaliação de desempenho 360º foi esse instrumento, 

tanto para as pessoas identificarem como gerar resultados para empresa pode ter um 

retorno para elas, e também ajudar as pessoas entenderem onde precisam melhorar, 

para atender as expectativas que empresa tem sobre elas. 

A estrutura do RH da Dental Norte é um tanto peculiar, pois não há uma equipe 

dedicada exclusivamente a gestão e desenvolvimento de pessoas, essa função está 

distribuída entre as áreas administrativa financeira e operacional.  
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 A parte burocrática está direcionada para a área administrativa financeira, já o 

desenvolvimento de pessoas está voltado para a área operacional, tendo uma 

preocupação maior com avaliação de desempenho, desenvolvimento de competências 

e capacitação, que a partir das mensurações deixa claro que há uma maior conexão com 

as pessoas dos demais núcleos. As avaliações de desempenho dão subsídios para 

identificar quais são as competências a desenvolver, como viabilizar e aprimorar essas 

competências, principalmente porque a partir da avaliação, deriva o Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI). Então é fundamental avaliar, para a elaboração do 

plano de capacitação focado nas pessoas e em suas necessidades individuais, tornando 

as ações mais assertivas.  

A aplicação da avaliação de desempenho 360º é realizada a cada 6 (seis) meses, 

sendo informatizada, com a utilização do sistema RH3 (GCINET), os parâmetros de 

notas são distribuídos da seguinte forma: quando o líder avalia seu liderado o peso é 2; 

os demais avaliadores tem o peso 1. Ao todo são 20 competências avaliadas, porém 

algumas são aplicadas apenas aos líderes e a competência de negociação é avaliada 

apenas para o setor comercial e o núcleo de compras, existem algumas competências 

que são primordiais para todas as funções: o foco no cliente; capacidade de resolver 

problemas; foco no resultado; organização e planejamento; profissionalismo; criatividade 

e; cultura da qualidade.  

Não há um manual com os procedimentos de avaliação 360°, no início do projeto 

foi feito uma apresentação para todos os colaboradores, e aos novos entrantes é feita a 

mesma apresentação no programa de acolhimento. Há um plano de cargos e carreira e 

as promoções horizontais (nível), ocorrem mediante resultado na avaliação de 

desempenho. 

A avaliação 360º não está atrelada a um conjunto de metas a serem alcançadas 

por ser um projeto inicial e infelizmente a empresa ainda não ter uma política de metas 

e desempenho definida, no entanto a ideia é que no futuro tenha algo estruturado neste 

sentido. 

O relacionamento, a sinergia e o autoconhecimento são as melhorias percebidas 

pela empresa desde a implantação da ferramenta de avaliação de desempenho 360º.  

 A cultura empresarial no estado de Rondônia não é comum a prática de 

avaliações, tampouco fornecer feedback, sendo esta prática para a empresa pesquisada, 



14 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2019. 
 

algo muito novo tanto para os gestores e diretoria, como para os colaboradores. Na 

verdade ser avaliado no primeiro momento é complexo para qualquer pessoa. Então 

mostrar o valor e inserir essa prática na cultura organizacional com certeza é o maior 

desafio. Melhor que participar da avaliação, é garantir que as pessoas se entreguem e a 

utilizem como instrumento de melhoria individual. Haja dito que nunca deve ser perdido 

durante os processos, é que a avaliação de desempenho e o PDI antes de ser bom para 

empresa tem que ser para o colaborador. 

 

4.2 Aplicação do Questionário 

 
É observável que de um total de 100% dos questionados, 50% é do gênero 

masculino e os outros 50% do gênero feminino. Com relação a faixa etária a maioria dos 

respondentes, cerca de 75% tem entre 23 a 32 anos de idade e 25% tem idade entre 33 

a 42 anos, constatando assim que a Dental Norte é uma empresa que além de ser 

considerada nova no mercado, possui em sua maioria colaboradores jovens.  

No que tange a escolaridade dos colaboradores, 42% possuem o ensino superior 

completo, 33% ainda está cursando o ensino superior, 17% tem especialização em 

alguma área de conhecimento e 8% com ensino médio completo, com relação ao grau 

de formação é visível que a empresa presa pela contratação ou manutenção de 

colaboradores que tenham um nível de conhecimento satisfatório para a mesma. 

 As perguntas relacionadas ao tempo de empresa e as promoções obtidas 

buscaram identificar: tempo na empresa; do tempo em que está na empresa teve alguma 

promoção; se sim assinale se a promoção foi vertical ou horizontal. Os dados coletados 

estão demonstrados no esquema abaixo: 

  

Tabela 1. Relação entre tempo de empresa e o tipo de promoção dos colaboradores da 

empresa Dental Norte, em Porto Velho-RO, 2017. 

Tempo de empresa 
Total de 

colaboradores
Colaboradores 

promovidos 

Tipo de promoção 

Vertical Horizontal 

1 a 3 anos 7 42,86% 100% 0% 

3 a 5 anos 4 75% 0% 100% 

Acima de 5 anos 1 100% 100% 0% 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 De acordo com as respostas, aproximadamente 42,86% (1 a 3 anos) dos 7 (sete) 

colaboradores foram promovidos, 75% (3 a 5 anos) dos 4 (quatro) obtiveram alguma 

promoção e 100% (acima de 5 anos) de um total de 1 (um) foi promovido na empresa. 

Diante do exposto constata-se que quanto maior o tempo de empresa o colaborador 

tiver, maior a chance do mesmo ser promovido, exaltando assim o que afirma na 

entrevista o gestor de RH a respeito do plano de cargos e carreira que há na empresa. 

 Com relação as indagações: Você conhece as habilidades profissionais e 

comportamentais exigidas pelo seu cargo, para sua atuação na empresa? Existe clareza 

com relação as metas que você deve alcançar? A empresa lhe proporciona 

equipamentos e ferramentas necessárias para que você desempenhe sua função de 

forma efetiva? De acordo com o gráfico as respostas foram as seguintes: 

 

 

 Gráfico 1 - Conhecimento sobre as habilidades e metas, e condições de trabalho 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Conforme verificação das respostas obtidas tem-se que 92% dos colaboradores 

concordam com as questões elencadas e 8% admitem que somente às vezes há a 

concordância com o que foi questionado. É notável que conhecer as habilidades 

profissionais e comportamentais, estão relacionadas as competências, para aplicação 

de uma avaliação de tamanha complexidade como a de 360º é importante que as 

pessoas entendam o que a empresa está exigindo, para tanto Coelho (2013, p. 7) 

ressalta que “o esforço individual depende das competências (conhecimento, habilidade 

e atitudes) individuais da pessoa e da sua percepção do papel a ser desempenhado”, 

8%

92%

Às vezes

Sim
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papel este que deve ficar claro para que o colaborador possa desempenhar suas funções 

de forma efetiva. 

Estar claro quais são as metas estabelecidas dentro da organização em que está 

inserido o indivíduo é imprescindível para que o objetivo organizacional seja atingido, e 

que possa ser mensurado o seu desempenho dentro da organização, Oliveira (2012) 

assevera que a empresa ao definir estrategicamente as metas e objetivos, precisa 

também definir antecipadamente qual o desempenho que deseja obter de seus 

colaboradores, assim obtém garantias de que os objetivos serão atingidos com eficácia. 

Com intuito de entender como é a comunicação entre líderes e liderados, foi 

perguntado comumente a todos: Você se sente preparado para receber feedback? E 

apenas aos gestores foi perguntado: Você se sente preparado para fornecer feedback? 

Conforme gráfico, as respostas foram as seguintes: 

 

Gráfico 2 - Feedback 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

 Nessa dimensão 100% dos colaboradores se sentem preparados para receber 

feedback e 100% dos gestores se julgam preparados para fornecer o mesmo. É 

interessante salientar que se as pessoas conseguem antes de tudo ouvir umas às outras 

sempre vai haver sinergia, Consoni (2010 p. 23) assegura que:  

 
O real objetivo do feedback, analisando para quem aplica, deve- ser o de mostrar 
ao outro como ele é visto por nós, com a finalidade de maximizar seu 
desempenho ou de readequá-lo ao objetivo proposto. Já para quem recebe, o 
feedback deve ser tratado como um presente, como algo que deve-se aproveitar. 

 

100%

Sim
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Na perspectiva sobre apresentação da avaliação de 360º os questionamentos 

foram das seguintes formas: Com relação a avaliação de 360º, houve alguma forma de 

apresentação da metodologia no início do processo de avaliação? Se sim de que forma 

foi essa apresentação. Os resultados verificados estão apresentados no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 - Sensibilização na apresentação da metodologia da avaliação 360º 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

De acordo com as respostas todos os colaboradores da Dental Norte foram 

apresentados à ferramenta de avaliação 360º, 75% disseram ter sido apresentado por 

meio de uma reunião, 17% afirmaram ser mediante um encontro e 8% através de uma 

palestra, Mobus (2007) afirma que a sensibilização com a equipe envolvida na 

implantação da ferramenta é importante para a apresentação dos conceitos relacionados 

à avaliação 360° e inserir a equipe no contexto de mudança. 

No que tange ao desenvolvimento de competências foram feitas as seguintes 

perguntas: Os feedbacks gerados a partir das avaliações de desempenho proporcionam 

ou proporcionaram o desenvolvimento de suas competências e habilidades para 

melhoria de seus resultados? Caso positivo cite a principal habilidade que conseguiu 

desenvolver a partir dos feedbacks e ações de capacitação. As respostas obtidas segue 

demonstradas no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 4 - Desenvolvimento de Competências 

17%

8%

75%

Encontro

Palestra

Reunião
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 Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

As respostas sobre desenvolvimento de competências indicam que 75% 

conseguiram desenvolver alguma habilidade, 17% disseram que às vezes e 8% não 

desenvolveu nenhuma habilidade. Os respondentes destacaram as habilidades 

desenvolvidas: ouvir e analisar antes do retorno ao cliente, desenvolver linguagens de 

fácil aceitação, comunicação, relacionamento interpessoal, melhoria no relacionamento 

com o cliente, agilidade e liderança. Habilidades essas desenvolvidas a partir da 

avaliação 360º, que para Reis (2000, p. 11) “em geral, tem por objetivo contribuir para o 

desenvolvimento de comportamentos e habilidades (...)”. 

Com relação ao PDI foi feito a seguinte pergunta: Com relação ao plano de 

desenvolvimento individual. Você tem conseguido executar as ações previstas? As 

refutações foram as que seguem a baixo: 

 Gráfico 5 - Execução das ações previstas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

17%

8%

75%

Às vezes

Não

Sim

25%

8%

67%

Às vezes

Não

Sim
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 As respostas demonstram que 67% executam as ações previstas em seu PDI, já 

25% às vezes executam e 8% não executam. Os feedbacks gerados por meio das 

avaliações de desempenho são o que proporcionam a construção do PDI, para tanto é 

fundamental que haja o desenvolvimento individual, para solucionar os gaps na 

organização. Lucena (1992) salienta que é importante discutir com o colaborador suas 

dificuldades e as áreas nas quais deveria melhorar, seja a nível técnico ou 

comportamental, verificar se será exigido novos conhecimentos ou habilidades que 

nunca foram solicitado antes, planejar em conjunto um programa de 

autodesenvolvimento e prover os meios para esse desenvolvimento. 

 Ainda com referência a temática PDI foram perguntados se: Por parte de sua 

liderança imediata, há um acompanhamento relacionado as ações previstas no seu 

plano de desenvolvimento individual? Se sim de que forma é feito esse 

acompanhamento? O gráfico a seguir demonstra como foram as perspectivas com 

relação as indagações: 

 

Gráfico 6 - Há acompanhamento das ações previstas x qual tipo de 

acompanhamento 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

  

Cerca de 50% dos respondentes sinalizaram que somente às vezes há um 

acompanhamento do PDI, em sua maioria quando é feito é através de reuniões 

individuais ou coletivas, 33% afirmaram que existe um acompanhamento e que em sua 

maioria é feito de forma individual e 17% informam não haver nenhum acompanhamento. 

O acompanhamento é primordial para que a avaliação 360º seja plenamente efetiva, no 

8%

25%

17%17%

8%

25% Às vezes x não opnou

Às vezes x reunião coletiva

Às vezes x reunião individual

Não acompanha

Sim x reunião coletiva

Sim x reunião individual
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entanto é verificado uma dissonância com relação a esse fator, visto que a metade dos 

respondentes diz perceber de forma mediana a presença desse acompanhamento. 

Seguindo no mesmo raciocínio Caiado, et.al (2016, p. 14) aponta que “o PDI é um 

processo individual, feito pelo empregado, com suporte e orientação da liderança 

imediata”. 

Tratando-se do acompanhamento do colaborador as perguntas foram: Há um 

acompanhamento periódico pelo seu líder imediato, tendo em vista analisar como estão 

sendo desenvolvido os trabalhos sob sua responsabilidade? Se sim qual a periodicidade 

desse acompanhamento? A baixo no gráfico estão expressas as respostas: 

 

Gráfico 7 – Acompanhamento com relação ao trabalho desenvolvido 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 
  

De acordo com a informações apresentadas no gráfico, depreende-se que 17% 

dos questionados manifestaram não haver acompanhamento com relação ao trabalho 

desenvolvido, dos demais, 41% exprimiram haver um acompanhamento semanal, 25% 

revelaram ter um acompanhamento mensal e 17% afirmaram ser acompanhados 

trimestralmente. Quando analisado os dados percebe-se que de fato existe um 

acompanhamento da maioria dos colaborados, Lucena (1992, p. 31) destaca que o 

acompanhamento do desempenho é operacionalizado através de reuniões periódicas 

entre chefia e subordinado, para analisar o andamento dos trabalhos e os resultados, 

parciais ou finais, obtidos”.  

17%

25%

41%

17%
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 Foi solicitado que os colaboradores e o diretor, avaliassem de 0 (zero) a 10 (dez), 

onde 0 (zero) é péssimo e 10 (dez) é ótimo, qual a evolução percebida sobre a 

performance profissional, em decorrência do processo de avaliação de desempenho, a 

média obtida dos colaboradores de modo geral foi 7 (sete) indo de acordo com a 

pontuação exprimida pelo diretor, que foi a mesma.  

As evoluções percebidas pelos colaboradores foram a desenvoltura para 

solucionar problemas, papel da liderança, mudança na percepção no papel exercido 

dentro da empresa, comprometimento com a empresa, comunicação, foco e crescimento 

profissional, transparência e equidade nos processos e foco em eficiência e qualidade.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Nas organizações, gerir pessoas não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, é 

algo delicado e complexo, pois, cada pessoa tem uma percepção de vida, uma forma de 

pensar, agir, o ser humano é instável e emotivo, enfim, para conseguir gerenciar tudo 

isso, faz-se necessário o uso de ferramentas que são grandes norteadoras no alcance 

de resultados e atingimento do objetivo empresarial. 

 A avaliação 360º é um desses recursos, que são orientados para auxiliar os 

gestores a ter uma visão mais holística da organização, afim de assegurar o alinhamento 

estratégico. Uma vez que é mensurado o desempenho e a entrega do colaborador, logo, 

é obtido o desempenho e a entrega da organização como um todo, visto que a mesma 

é um mero reflexo das pessoas que a compõe. 

 A Dental Norte é uma empresa jovem no mercado, bem como a maioria de seus 

colaboradores, este é o primeiro ciclo que a empresa realiza no contexto da prática de 

avaliação 360º, a disposição em implantar a avaliação 360º veio da preocupação da 

empresa em estar alinhada, com as melhores práticas de gestão do ambiente 

corporativo, então, é sabido que a avaliação de desempenho ajuda a envolver as 

pessoas engajando-as na busca de resultados. Conforme dados da pesquisa houve uma 

sensibilização por meio de uma reunião nesse primeiro contato. 

 De acordo com a pesquisa ao todo são 20 competências avaliadas, porém 

algumas são aplicadas apenas aos líderes e a competência de negociação é avaliada 

apenas para o setor comercial e o núcleo de compras, existem algumas competências 
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que são primordiais para todas as funções: o foco no cliente; capacidade de resolver 

problemas; foco no resultado; organização e planejamento; profissionalismo; criatividade 

e; cultura da qualidade.  

Conforme resultados e discussões apresentados vale ressaltar que na Dental 

Norte hoje o percentual de promoções é maior de acordo com o tempo de empresa indo 

de acordo com o que foi salientado pelo gestor operacional e de RH sobre o plano de 

cargos e carreira na empresa.  

As respostas obtidas através da pesquisa evidenciam ainda que existe o 

autoconhecimento dos colaboradores com relação as habilidades profissionais e 

comportamentais exigidas pelo seu cargo, e que está claro para cada um a meta a ser 

atingida, tendo assim para a execução destas ferramentas e equipamentos de trabalho 

adequada.  

Foi apontado pelo diretor operacional e de RH que o relacionamento e a sinergia 

são as principais melhorias percebidas com o advento da avaliação 360º, entrando em 

concordância com os demais colaboradores quando perguntados se estão preparados 

para receber feedback, 100% diz estar preparado, o mesmo percentual só que de 

gestores informaram estar preparados para fornecê-lo, como é sabido, o feedback bem 

desenvolvido é primordial para que haja um bom relacionamento e sinergia dentro da 

organização. 

No caso dos feedbacks gerados a partir das avaliações 360º, 75% disseram ter 

desenvolvido alguma competência ou habilidade que em sua maioria foram: ouvir e 

analisar antes do retorno ao cliente, desenvolver linguagens de fácil aceitação, 

comunicação, relacionamento interpessoal, melhoria no relacionamento com o cliente, 

agilidade e liderança. 

 Com relação ao PDI foi verificado que existe uma parcela considerável de 

colaboradores que diz não ter conseguido executar seu plano de ação ou executam as 

vezes, uma sugestão de melhoria seria ter um maior acompanhamento da liderança 

imediata afim de auxiliar no PDI, pois quando questionados nessa vertente apenas 33% 

disseram haver um acompanhamento. 
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