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A avaliação de pessoas, de forma comparativa, existe em qualquer grupo social, e nas 
organizações não é diferente. Isso faz parte da natureza humana e a todo o momento os 
indivíduos estão se avaliando mutuamente. Por isso, formalizar abertamente a prática e 
explicitar os critérios utilizados é extremante positivo. Com tal postura, empresa e indivíduos 
só têm a ganhar. 
 
A avaliação de pessoas e equipes tem sido tradicionalmente utilizada para decisões de gestão 
e alocação de investimentos. Esse foco leva à classificação de profissionais pela performance, 
em categorias como A, B ou C. Inclusive, utilizando percentuais pré-definidos em cada 
categoria com o objetivo de levar gestores a estabelecer subgrupos e facilitar decisões 
decorrentes. No entanto, o impacto dessas práticas no ambiente corporativo merece atenção 
permanente nos critérios de avaliação, na capacitação dos avaliadores e no preparo dos 
avaliados para o processo. 
 
Antes de qualquer coisa é preciso considerar a avaliação de desempenho como ferramenta de 
desenvolvimento, permitindo identificar barreiras que possam estar impedindo o pleno uso da 
potencialidade do indivíduo e, por conseqüência, criando espaço apropriado para que essas 
barreiras sejam removidas, servindo de base para tornar as pessoas mais preparadas para 
assumirem mais responsabilidades. Entretanto, algumas posturas são imprescindíveis para a 
avaliação: 
 
Evitar o individualismo e a competitividade entre a equipe, adotando também critérios de 
avaliação ligadas ao coletivo, como sinergia nos processos e foco no resultado do grupo.  
 
Evitar a baixa auto-estima do funcionário mal avaliado, valorizando pontos fortes e 
disponibilizando apoio no desenvolvimento de novas competências.  
 
Formar o comitê adequado para a avaliação, envolvendo pessoas relacionadas ao processo de 
trabalho do avaliado, com possibilidade de analisar seu comportamento profissional com 
freqüência e com responsabilidade pré-definida para esse acompanhamento.  
 
Fazer uma avaliação transparente, definindo e explicitando previamente os critérios utilizados, 
além de expor o parecer com clareza para assegurar a compreensão de pontos fortes e pontos 
que precisam de melhoria por parte do avaliado. 
 
Além disso, uma das questões relevantes é: avaliar por indicadores de resultado ou de 
competências? Considerar o resultado (o que se entrega) é necessário, já que a análise de 
conquistas passadas é essencial. No entanto, em tempos de mudanças, profissionais que já se 
provaram campeões em resultados podem não repetir o histórico. 
 
Quando a empresa trabalha com avaliação de competências (como se faz para atingir o 
resultado), ela abre caminho para discutir alternativas de evolução. A análise de competências, 
somada à leitura de indicadores de resultado, orientará planos de desenvolvimento, carreira, 
incentivos, critérios de seleção de novos profissionais, etc. É essa leitura que antecipa e 
favorece o futuro. A avaliação de competências fornece feedback preciso e oportuno que ajuda 
a incentivar o aprendizado e a gerar compromisso. 
 
O pulo do gato não é definir que perfil de competências é crítico para determinada função. Mas 
capacitar gestores para ‘olhar’ pessoas –o que exige tempo e sensibilidade– identificar 
comportamentos e conectá-los com as competências do cargo. Minha experiência demonstra 
que competência ainda é um conceito difícil de ser gerenciado. 
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