


• Definir o conceito de avaliação do desempenho e suas 
potencialidades;

• Explicar a administração por objetivos;
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• A avaliação é uma apreciação sistemática do desempenho de cada
pessoa – ou de uma equipe – em função das atividades que
desenvolve, das metas e dos resultados a serem alcançados, das
competências que oferece e do potencial de desenvolvimento.

• A avaliação de desempenho é um processo que serve para julgar ou
estimar o valor, a excelência e as competências de uma pessoa ou
equipe e, sobretudo, qual é a sua contribuição para o negócio da
organização.
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• Há uma variedade de métodos para avaliar o desempenho humano.

• Avaliar o desempenho de um grande número de pessoas nas organizações
utilizando critérios de equidade e justiça e, ao mesmo tempo, estimulando-as não
é tarefa fácil.

• Por essa razão, muitas organizações constroem seus próprios sistemas de
avaliação ajustados às suas características peculiares e os desdobram em:

• pessoal de direção e gerência (com foco na visão estratégica),

• mensalistas (foco na visão tática)

• horistas (com foco na visão operacional).
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PRÓS
• Evita o efeito de generalização na avaliação;
• Tira a influência pessoal do avaliador;
• Não requer treinamento dos avaliadores para a
aplicação.

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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• Refere-se ao contexto geral que envolve
cada pessoa.

• Trata-se de uma avaliação que é feita de
modo circular por todos os elementos
que mantêm alguma forma de interação
com o avaliado

• Assim, participam da avaliação o
superior, os colegas e pares, os
subordinados, os clientes internos e
externos, os fornecedores e todas as
pessoas que giram em torno do avaliado
com uma abrangência de 360°
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A. A avaliação deve cobrir não somente o desempenho dentro do cargo ocupado,
como também o alcance de metas e objetivos. Desempenho e objetivos devem
ser tópicos inseparáveis da avaliação do desempenho.

B. A avaliação deve enfatizar o indivíduo no cargo e não a impressão a respeito
dos hábitos pessoais observados no trabalho. A avaliação deve concentrar-se
em uma análise objetiva do desempenho e não em uma avaliação subjetiva de
hábitos pessoais. Empenho e desempenho são coisas distintas.
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C. A avaliação deve ser aceita por ambas as partes: avaliador e avaliado. Ambos
devem estar de acordo que a avaliação deve trazer algum benefício para a
organização e para o funcionário.

D. A avaliação do desempenho deve ser utilizada para melhorar a produtividade
do indivíduo dentro da organização, tornando-o melhor equipado para produzir
com eficácia e eficiência.
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1. Por que a cultura se parece com um iceberg? Explique.

2. Quais os componentes da cultura organizacional? Explicar.

3. Quais são os métodos de socialização organizacional?
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