
Seu chefe avalia você, você avalia seu chefe 
Luciana Calaza 
 
Uma oportunidade para que os empregados digam a seu chefe o que pensam dele. E uma chance 
para que ele conheça suas fraquezas e qualidades e, a partir daí, elabore um plano de 
desenvolvimento. Esse é o objetivo da avaliação 360 graus, um instrumento voltado 
principalmente para analisar o desempenho de líderes, que vem sendo aplicado cada vez mais nas 
empresas. Pelo sistema, questionários são respondidos por superiores, pares, subordinados e 
funcionários de outras áreas, além da pessoa que está sendo avaliada.  
 
Segundo o professor Joel Dutra — que pesquisa a ferramenta pelo Programa de Estudos em 
Gestão de Pessoas (Progep) da Faculdade de Economia da USP — a avaliação 360 graus cria uma 
opinião pública a respeito do profissional:  
 
— Como é uma avaliação comportamental, cheia de valores, as múltiplas fontes ajudam a 
diminuir a carga de subjetividade. Na minha opinião, é um benefício para os avaliados. 
Profissionais são contratados por competências e demitidos por comportamentos.  
 
Autor do livro “Avaliação 360° — Um instrumento de desenvolvimento gerencial”, Germano Reis, 
professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e da Faculdade de Campinas 
(Facamp), explica que há variações no modelo usado por cada organização. Em algumas, o 
avaliado não sabe quem foram os colegas de trabalho escolhidos. Outras quebraram o princípio do 
sigilo: o avaliado indica alguns profissionais para responderem o questionário e a área de RH da 
empresa indica os outros.  
 
— Com o anonimato, o profissional se sente seguro para fazer uma análise mais profunda. No 
segundo caso, a vantagem é que o líder tem a oportunidade de ter feedback de pessoas que 
respeita.  
 
Segundo consultores, a avaliação 360 graus pode ser feita com todos os gestores, só com o chefe 
de uma área que vai mal ou só com o de um setor que vai muito bem. Também pode ser 
estendida a todos os funcionários. Na Shell Brasil, 136 gestores foram avaliados no ano passado. 
Na Fundação Feac, ONG que congrega entidades sociais, os 60 funcionários foram analisados pelo 
sistema.  
 
Gestora de marketing da Feac, Vanessa Taufic fez a avaliação de seu superintendente. E garante 
que se sentiu à vontade:  
 
— Talvez porque também fui avaliada pela minha equipe. E ainda porque acho que minhas 
percepções em relação ao meu chefe são comuns à dos outros subordinados dele: estamos todos 
envolvidos nos mesmos processos organizacionais.  
 
A partir do resultado, diz Cláudio Domingos, diretor-executivo da Conexão RH, o avaliado pode 
participar de algum treinamento. Que, de acordo com o caso, desenvolverá competências como 
espírito de equipe, equilíbrio emocional, preocupação com auto-desenvolvimento etc.  
 
Resultados não devem ser usados para punir 
 
 
De acordo com o professor Joel Dutra, da FEA/USP, o grande perigo da avaliação 360 graus é seu 
uso como critério de premiação ou punição dos funcionários de uma empresa:  
 
— Muitas companhias usaram a avaliação 360 graus como uma panacéia, para dar aumentos ou 
repreender funcionários. É um instrumento muito frágil neste sentido, já que é baseado em 
opiniões. Quando isso acontece, a ferramenta perde seu sentido, que é o autoconhecimento.  



 
Para evitar esse temor por parte dos funcionários, na Fundação Feac, o primeiro a ser avaliado foi 
Arnaldo Rezende, o superintendente-executivo — cargo mais alto no escalão da organização.  
 
— Achei importante dar o exemplo para todos entenderem que não se tratava de uma caça às 
bruxas — conta Rezende, acrescentando que o objetivo é aplicar a avaliação a cada dois anos, 
para que os funcionários acompanhem sua curva de desenvolvimento. — O que oferecemos para 
o funcionário a partir dos resultados não é o que seu chefe acha que ele precisa, e sim o que foi 
diagnosticado pela avaliação. É como fazer uma pesquisa de mercado.  
 
Perguntas podem ou não ser iguais para todos os grupos  
 
Na Petroquímica União (PQU), a avaliação 360 graus já foi repetida, no ano passado, depois de 
ser implementada pela primeira vez em 2003. Foram avaliados 75 chefes.  
 
— Os resultados têm sido bem expressivos — diz o gerente administrativo e de RH da PQU, Carlos 
Kiss.  
 
Na Shell Brasil, a participação no programa foi voluntária. Os gestores interessados em receber 
feedback de colegas da empresa se apresentaram à área de RH — foram 136. E escolheram quem 
responderia o questionário. A partir dos resultados, cada profissional pôde traçar um plano de 
ação para desenvolver as características que receberam pontuações mais baixas e para reforçar 
as que tiveram pontuações altas.  
 
— Minha avaliação mostrou que eu precisava melhorar o relacionamento com profissionais de 
outras áreas. Mas também me definiu como um gestor com foco no cliente e nos resultados — 
conta o consultor financeiro da Shell, Marcello Pacheco, destacando que contratou um consultor 
para trabalhar suas deficiências.  
 
O modelo de questionário também varia de empresa para empresa: algumas criam um conjunto 
padrão de perguntas para todos os grupos de respondentes, outras preparam questões específicas 
para cada um. E há, ainda, companhias que optam por um mix.  
 
A consultoria multinacional de RH Caliper Estratégias Humanas aplica nas empresas clientes o 
mesmo questionário para todos os grupos:  
 
— O respondente tem a liberdade de marcar a opção “não posso avaliá-lo nesse quesito”, já que 
um cliente ou um funcionário de outra área não tem como responder, por exemplo, se o líder 
avaliado delega responsabilidades — explica Ana Artigas Santos, diretora de Novos Negócios da 
Caliper.  
 
Na empresa, acrescenta Ana, antes da aplicação da ferramenta, é feito o “Perfil Caliper”, avaliação 
de personalidade para identificar o potencial do funcionário e sua possível adaptação a um cargo 
ou equipe:  
 
— Então, casamos as informações da auto-avaliação do profissional e da avaliação feita pelos 
demais funcionários sobre ele com o Perfil Caliper.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 jun. 2006, Boa Chance, p. 1 e 3. 
 
 


