




O resultado são metas individuais para
os funcionários e regras claras de como
devem atuar para atingir as melhores
posições. "Se bem-feita, a avaliação pode
ser um tremendo instrumento para colocar
as coisas às claras entre liderança e lidera-
dos e não só um desencargo burocrático gerencial",
diz Carmino Pécora, consultor da Alba Consultoria.

Uma das razões que mais colaboraram para a
mudança no sistema de avaliação foi o vínculo do
resultado com o sistema de bonificação. Porém, tam-
bém é essa uma das principais armadilhas. "Se a pes-
soa tem uma percepção de equivalência, ótimo. Caso
contrário, a equação não fecha", afirma Pécora.
Segundo ele, há o risco de a pessoa não sentir reci-
procidade, ou seja, ela acha que está dando mais à
empresa do que recebe. O outro lado também existe:
o funcionário pode crer que ganha mais do que me-
rece. Generosidade, transparência e abertura são fato-
res fundamentais para comandar uma boa avaliação.

Na Johnson & Johnson, o ciclo de avaliação de per-
formance começa em janeiro, com o ali-

nhamento de objetivos da corporação e
as estratégias de cada uma das áreas. "O

mecanismo é único e os departamentos
participam com suas especialidades", diz

Argemiro Augusto Leite, diretor de TI
da J&J. A partir daí, o líder começa a
detalhar as responsabilidades de
cada um dos componentes da equi-
pe, de acordo com a descrição das
exigências dos cargos e as habili-

dades exigidas. As métricas são estabelecidas em três
níveis: diretoria, gerencial e técnico, este último sub-
dividido em analista sênior, pleno e júnior. Os objeti-
vos individuais são estabelecidos com o superior
direto, que é quem avalia. O trabalho é árduo, mas
segundo Leite é a única forma de fazer uma avaliação
coerente. No meio do ano, é feita uma revisão dos
objetivos e em novembro a avaliação é concluída.

Como a empresa opera matricialmente, os funcio-
nários que têm reporte duplo são avaliados pelas duas
chefias. "O responsável também analisa o desempe-
nho da pessoa e, ao final, a gente faz um balanço das
opiniões", afirma Leite.

Na Ford do Brasil, a área de TI é considerada bench-
mark dentro da companhia. O RH conduz uma pes-
quisa global batizada de Pulse Survey e o índice de
satisfação dos funcionários da área é o maior em rela-
ção aos outros departamentos. O segredo do sucesso
é o canal aberto que Edson Badan, diretor de TI da
montadora, tem com a equipe. O sistema-padrão de
avaliação da Ford é semelhante ao da Johnson &
Johnson. Uma vez definidas as diretrizes da compa-
nhia, são estabelecidos os objetivos de cada área e,
depois, os individuais. "Seguimos o processo formal
descrito", diz Ricardo Cordeiro, gerente de infra-
estrutura de TI da Ford. Na regra da empresa, a avalia-



ção é revisada no meio do ano e concluída no final,
mas a área de TI, por causa do dinamismo das
atribuições, adotou um sistema de revisão a cada
semestre, a fim de não engessar o trabalho da equipe.
"Redefinimos as metas de acordo com a direção em
que a companhia caminha" afirma Cordeiro.

Análise One-One> Outra particularidade
da área de TI da Ford são as reuniões individuais
que Badan faz com a equipe a cada seis meses, bati-
zadas de one-one. Como na base operacional, o siste-
ma de avaliação é feito de cima para baixo, ou seja,
apenas o superior avalia o funcionário, os encontros
funcionam para o CIO saber o que as pessoas
pensam da chefia e da área como um todo.
"E a chance de a pessoa falar. Com base nessas
conversas traçamos os planos de melhorias" diz
Cordeiro. No plano executivo, as avaliações adotam
o sistema 360 graus, em que a pessoa é avaliada
tanto pelo superior como pelo subordinado.

Na subsidiária brasileira da fabricante de canetas
e isqueiros BIC, Maria Aparecida Leite, a gerente
de TI, cuida para que o sistema de avaliação

de desempenho não fique apenas nas habilidades
técnicas. "É mais fácil avaliar competências
técnicas, mas procuramos concentrar as métricas
na capacidade dos funcionários de serem gestores
de seu próprio serviço", afirma. Por isso, as métricas
foram estabelecidas internamente na área de TI,
de acordo com as demandas do departamento.

A equipe de tecnologia da BIC é composta de
26 funcionários, que se dividem entre infra-estru-
tura, desenvolvimento e help desk. Os funcionários
são avaliados em cinco grupos de habilidades-
chave: capacidade de trabalhar em equipe, de assu-
mir responsabilidades, simplicidade como trata
assuntos críticos, assertividade na forma de se
comunicar e capacidade de adaptação a mudanças.

Além da avaliação por parte do superior, o
funcionário tem de fazer uma auto-avaliação.
"Essa etapa é importante, pois nem sempre a forma
como o funcionário se vê é a mesma como é visto
pela chefia", afirma Maria Aparecida Leite. Numa

reunião de consenso, avaliador e avaliado
pesam as opiniões para chegar

a um resultado equilibrado.
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