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02 – Métodos de avaliação de desempenho:

2.1 Escalas gráficas de classificação: 

é o método mais utilizado nas empresas. Avalia o desempenho
por meio de indicadores definidos, graduados através da
descrição de desempenho numa variação de ruim a excepcional.
Para cada graduação pode haver exemplos de comportamentos
esperados para facilitar a observação da existência ou não do
indicador. Permite a elaboração de gráficos que facilitarão a
avaliação e acompanhamento do desempenho histórico do
avaliado
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Escala 
Gráfica 
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ESCALA GRÁFICA

Prós:

• Facilidade de planejamento e de construção do instrumento de 
avaliação.

• Simplicidade e facilidade de compreensão e de utilização.

• Visão gráfica e global dos fatores de avaliação envolvidos.

• Facilidade na comparação dos resultados de vários 
funcionários.

• Proporciona fácil retroação de dados ao avaliado.
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Contras:

• Superficialidade e subjetividade na avaliação do desempenho.
• Produz efeito de generalização (hallo efect): se o avaliado recebe bom

em um fator, provavelmente receberá bom em todos os demais
fatores.

• Peca pela categorização e homogeneização das características
individuais.

• Limitação dos fatores de avaliação: funciona como um sistema
fechado.

• Rigidez e reducionismo no processo de avaliação.
• Nenhuma participação ativa do funcionário avaliado.
• Avalia apenas o desempenho passado.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

2.2 - Escolha e distribuição forçada: 

Consiste na avaliação dos indivíduos através de frases
descritivas de determinado tipo de desempenho em relação às
tarefas que lhe foram atribuídas, entre as quais o avaliador é
forçado a escolher a mais adequada para descrever os
comportamentos do avaliado. Este método busca minimizar a
subjetividade do processo de avaliação de desempenho.
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ESCOLHA E DISTRIBUIÇÃO FORÇADA
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Dificuldade em lidar com pessoas

Tem bastante iniciativa

Gosta de reclamar

Tem medo de pedir ajuda

Nome: ____________________ Cargo: ________________  Departamento: ___________

Embaixo você encontrará blocos de frases. Anote um “x” na coluna ao lado, com o sinal “+”  para 

indicar a frase que melhor define o desempenho do funcionário e com o sinal “-” para a frase que

menos define o seu desempenho. Não deixe nenhum bloco sem preencher duas vezes.

Nº  +   -

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

Tem potencial de desenvolvimento

Toma decisões com critério

É lento e demorado

Conhece o seu trabalho

Nunca se mostra desagradável

Produção razoável

Tem boa memória

Expressa-se com dificuldade

Apresenta produção elevada

Comportamento dinâmico

Tem dificuldade com números

É muito sociável

Tem espírito de equipe

Gosta de ordem

Não suporta pressão

Aceita críticas construtivas

Tem boa aparência pessoal

Comete muitos erros

Oferece boas sugestões

Decide com dificuldade

Nº  +   -



Prós 

• Evita o efeito de generalização (hallo efect) na avaliação.

• Tira a influência pessoal do avaliador, isto é, a subjetividade. 

• Não requer treinamento dos avaliadores para sua aplicação.
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Contras:

• Complexidade no planejamento e na construção do 
instrumento.

• Não proporciona uma visão global dos resultados da avaliação.

• Não provoca retroação de dados, nem permite comparações.

• Técnica pouco conclusiva a respeito dos resultados.

• Nenhuma participação ativa do avaliado.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

• 2.3 - Pesquisa de campo: 

baseado na realização de reuniões entre um especialista em avaliação
de desempenho da área de Recursos Humanos com cada líder, para
avaliação do desempenho de cada um dos subordinados, levantando-
se os motivos de tal desempenho por meio de análise de fatos e
situações. Este método permite um diagnóstico padronizado do
desempenho, minimizando a subjetividade da avaliação. Ainda
possibilita o planejamento, conjuntamente com o líder, do
desenvolvimento profissional de cada um.
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PESQUISA DE CAMPO 
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3. Por que o desempenho foi insatisfatório/satisfatório?

4. Que motivos podem justificar esse desempenho?

5. Foram atribuídas responsabilidades ao funcionário?

6. Por que o funcionário teve de assumir essas responsabilidades?

7. Ele possui qualidades e deficiências? Quais?

Nome: ____________________ Cargo: ________________  Departamento: ___________

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

8. Quem tipo de ajuda o funcionário recebeu?

9. Quais foram os resultados?

10. Ele precisa de treinamento? Já recebeu treinamento? Como?

11. Quais outros aspectos de desempenho são notáveis?

12. Qual plano de ação futura recomenda ao funcionário?

13. Indique em ordem prioritária dois substitutos para o funcionário.

14. Houve mudanças de substitutos em relação à avaliação anterior?

1. O que poderia dizer a respeito do desempenho do funcionário?

2. O desempenho foi:

¤ Mais do que satisfatório?  ¤ Satisfatório?   ¤ Insatisfatório?

Avaliação

Inicial

15. Que avaliação você dá a este funcionário? Acima ou abaixo do padrão?

16. Este desempenho é características do funcionário?

17. O funcionário foi avisado de suas deficiências?

18. O funcionário recebeu novas oportunidades para melhorar?

Análise

Complementar

Planejamento

Acompanha-

mento



Prós:

• Envolve responsabilidade de linha (o gerente avalia) e função de 
staff (o DRH assessora) na avaliação do desempenho.

• Permite planejamento de ações para o futuro (como programas de 
treinamento, orientação, aconselhamento, etc.).

• Enfatiza a melhoria do desempenho e o alcance de resultados.

• Proporciona profundidade na avaliação do desempenho.

• Permite relação proveitosa entre gerente de linha e especialista de 
staff.
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Contras:

1. Custo operacional elevado por exigir a assessoria de

especialista.

2. Processo de avaliação lento e demorado.

3. Pouca participação do avaliado, tanto na avaliação como nas

providências.


