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1. Avaliar é Ato Humano Natural 
O ato de avaliar é natural do ser humano desde os seus primeiros dias de existência. Já dizia o 
filósofo Friedrich Nietzsche (1844/1900), "o homem é um ser que avalia". Avaliamos a todo 
instante em nossas vidas: avaliamos os outros, avaliamos a nós mesmos, avaliamos 
comportamentos, avaliamos todo tipo de objeto concreto ou imaginário. 
 
Se a avaliação é um processo humano, por que às vezes a tememos? Talvez pela sua 
subjetividade inerente ou talvez porque, apesar de antigo, ainda não conseguimos lidar com 
ela de maneira natural nos vários ambientes da vida, na escola, na família e no ambiente de 
trabalho. 
 
Aliás, no ambiente de trabalho, assim como em outros ambientes, o processo de avaliação é 
extremamente necessário. Mas necessário para quê? 
 
Necessário para guiar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento dentro da organização. 
Isso mesmo, a avaliação de desempenho, como hoje ainda é conhecida, tem o propósito 
principal de dar rumo ao nosso desenvolvimento dentro das organizações e também contribuir 
para o desenvolvimento da própria organização que nos acolhe profissionalmente. 
 
Em muitas organizações brasileiras, anualmente, semestralmente, trimestralmente, 
mensalmente ou mesmo em períodos menores, os profissionais entram em mais um momento 
de aplicação da avaliação. Isso vem sendo desenvolvido há alguns ou vários anos, em muitas 
organizações, mas como tudo na vida deveria estar em pleno processo de melhoria constante. 
 
2. Por uma Nova Cultura de Avaliação 
 
Mas precisamos realizar a avaliação entre os profissionais da organização, não só para 
consolidar essa cultura de avaliação no Brasil e na própria organização, mas principalmente 
para termos melhores guias e informações para o nosso desenvolvimento individual, grupal, 
corporativo e, por acréscimo, da sociedade brasileira como um todo. 
 
Portanto, por ser amplo processo no país, onde muitas pessoas em várias organizações 
exercem o ato de avaliar e de ser avaliado em suas unidades de trabalho, pedimos que 
avancemos neste compromisso, de cada vez mais fazermos uma avaliação séria, coerente e 
participativa, seja qual for a metodologia adotada: 360 graus, resultados, competência, 
dialógica, formais, tradicionais etc. 
 
3. Ampliando a Objetividade nas Avaliações 
 
Nos projetos que tenho colaborado pelo país, tenho percebido que as nossas organizações 
carecem de modelos mais estratégicos, focados nos segmentos de negócios sem desarticular a 
parte do desempenho humano, ou seja, a avaliação de desempenho precisa passar a ser mais 
do que avaliação. 
 
Deve ser uma gestão do desempenho que vai dar conseqüência e efetividade ao processo de 
avaliação. Em síntese: a avaliação informa e a gestão faz com que a melhoria e a mudança 
aconteçam. 
 
A abrangência da gestão do desempenho vai do corporativo ao individual, passando pelos 
demais "stakeholders" (clientes, parceiros, fornecedores e outros), pelas unidades internas, 
pelas lideranças e pelas suas equipes internas. Essa gestão precisa ser referenciada em 
indicadores quantitativos e qualitativos que estejam amplamente sintonizados com as 
dimensões: estratégia, social e meio-ambiente, processos, mercado e clientes, tecnologia, 
estrutura, infra-estrutura e pessoas. 
 



Desta forma reduzindo a subjetividade inerente à avaliação, ou melhor, ampliando eficazmente 
a sua objetividade garantida por um modelo científico e empresarial. 
 
As tecnologias ou "softwares" de avaliação devem ser precedidos por metodologias de 
avaliação. O modelo lógico de avaliação precisa ser dominado antes pela organização, mesmo 
com contribuição de consultoria externa. A solução tecnológica precisa estar customizada ao 
modelo lógico definido previamente a partir das necessidades culturais, de mudanças e 
estratégicas da organização, seja pública ou privada. Isso vai garantir maior retorno aos 
investimentos financeiros necessários ao processo. 
 
4. Abrindo um Manifesto pela Avaliação! 
 
Porém, este ato humano de avaliar foi conquistado por cada um de nós para o país e para a 
organização, logo precisamos exercê-lo com muito esmero e profissionalismo. A qualidade do 
resultado final das avaliações de cada um de nós vai depender deste compromisso, mesmo 
que vinculemos os resultados organizacionais aos resultados profissionais. 
 
Se ainda não conquistamos essa oportunidade em nossa organização, lutemos por ela, em prol 
dos mais competentes e esforçados, em prol da melhoria do desempenho corporativo e, numa 
visão sistêmica, em favor do desenvolvimento do país. 
 
Vamos avaliar! Como nos ensina Nietzsche, com naturalidade e com compromisso com a nossa 
parcela de verdade. 
 
E isso só depende de nós! Só depende de cada um de nós! 
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