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Resumo 
 
O trabalho foi desenvolvido no setor industrial de manufatura madeireira, localizado na região de 
Guarapuava, Estado do Paraná e teve como objetivo a elaboração e divulgação de um modelo de 
avaliação de desempenho humano. Os dados foram obtidos por meio de visitas ao departamento de 
recursos humanos de uma indústria madeireira. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica 
seguida da elaboração de formulários com escalas gráficas que se baseia em uma tabela de dupla 
entrada com base nos dados pesquisados no departamento de recursos humanos de uma indústria. 
Conclui-se que a avaliação de desempenho de empregados é um meio para se obter dados e 
informações, ainda podem ser registrados e processados para a tomada de decisões e providências 
que visem melhorar e incrementar o desempenho humano dentro da organização, podendo ser 
desenvolvido com uma metodologia simples e de fácil entendimento para aplicação em outras 
indústrias do setor.   
 
Palavra-chave: Avaliação. Desempenho. Indústria.  
 
 
 

1. Introdução 

As empresas estão inseridas num contexto de mercado globalizado e competitivo, sofrendo 
ações do mercado, dos concorrentes e, até mesmo, internamente o que acaba forçando as 
mesmas a estarem em constante mudança, para continuarem competitivas. Hoje pode-se 
afirmar que o capital humano representa um diferencial competitivo, mas com o crescente e 
inevitável desenvolvimento técnico das empresas, os padrões do desempenho humano 
precisam ser constantemente revisados e mantidos atualizados.  

Para isso pode-se utilizar uma ferramenta administrativa chamada de avaliação de 
desempenho. Em síntese, gerir pessoas e equipes competentes representa a essência da missão 
atribuída aos gerentes e demais grupos de resultados. Trabalhar com pessoas não é uma tarefa 
fácil, cada uma tem sua própria individualidade, com suas expectativas e objetivos pessoais e 
profissionais, muitas vezes elas deixam de fazer o que deveriam, por uma série de motivos, 
provocando assim problemas dentro da organização, misturando o pessoal com o profissional, 
gerando situações embaraçosas que necessitam serem resolvidas para que delas não decorram 
conseqüências mais graves. Dentro do contexto de sua estratégia de negócio, cabe ao corpo 
gerencial o desafio permanente de gerir eficazmente suas equipes de modo a alcançar 
plenamente as metas e objetivos organizacionais de trabalho e das pessoas envolvidas.  
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Este artigo tem como objetivo apresentar uma metodologia de avaliação de desempenho aos 
empregados com funções administrativas e funções operacionais no setor industrial de 
manufatura madeireira na região de Guarapuava-PR.  

 

2. Metodologia 

Segundo Chiavenato (1999), há uma variedade de métodos para avaliar o desempenho 
humano. Avaliar o desempenho de um grande numero de pessoas dentro das organizações, 
utilizando critérios de equidade e de justiça e, ao mesmo tempo, estimular as pessoas, não é 
tarefa fácil. Por esta razão, muitas empresas constróem seus próprios sistemas de avaliação 
ajustados às características peculiares de seu pessoal.  

Especificamente neste trabalho escolheu-se o método de escalas gráficas que se baseia em 
uma tabela de dupla entrada: nas linhas estão os fatores de avaliação e nas colunas estão os 
graus de avaliação de desempenho. Quanto aos tipos de pesquisas, Silva e Morozini (2005) 
expõe que as pesquisas exploratórias são realizadas a partir de fenômenos existentes com 
fundamento nas bibliografias. Já para Salamon (2002) pesquisas exploratórias e descritivas 
são as que têm por objetivo definir melhor o problema, proporcionar as chamadas instituições 
de solução, descrever comportamentos de fenômenos, definir e classificar fatos e variáveis.  

 

3. Fundamentação teórica 

Somos todos protagonistas e testemunhas de uma fantástica rapidez na evolução dos mais 
variados ramos do conhecimento humano, velocidade essa especialmente representada pelos 
contínuos aperfeiçoamentos e inovações nos campos científico e tecnológico.  

Inseridas nesse entremeado de realidades técnicas, econômicas e sociais em constante 
mudança encontram-se as pessoas, através de quem as coisas acontecem, e as organizações, 
que elas formam e de quem dependem. Nesse encontro, cuja sinergia sustenta a realização 
profissional das pessoas e é fator essencial de sobrevivência para as organizações, ressurge 
com grande força o papel do trabalho de equipe, da liderança e gestão participativas, exigindo 
dos modernos gerentes perfis nunca antes imaginados. Nos últimos anos, as empresas 
tornaram-se mais exigentes, devido às novas praticas introduzidas no mercado, com isso, as 
pessoas que nelas trabalham precisam agir de forma cada vez mais eficaz Batista (2001). 
Todavia, elas somente podem fazê-lo se atentar para o seu desempenho profissional. Um 
recurso chave para as empresas conhecerem o desempenho do empregado é a avaliação de 
desempenho.  

Para Pontes (2005), a avaliação ou administração de desempenho é um método que visa, 
continuamente estabelecer um contrato com os empregados, referente aos resultados 
desejados pela organização, acompanhar os desafios propostos, corrigindo os rumos quando 
necessário e avaliar os resultados conseguidos. Ainda para Pinto (1989) a metodologia de 
avaliação de desempenho se preocupa com o comportamento das pessoas no trabalho e não 
com a pessoa em si. A preocupação é sempre em relação ao seu desempenho. 

Avaliação de desempenho é o processo de observação sistemática e periódica de atuação do 
funcionário em sua área de trabalho, realizado pela chefia imediata, que analisa o trabalho 
executado e a forma como desempenha atividades, tendo em vista suas aptidões e 
características pessoais.   



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 
 

 

Segundo Lucena (1991), a avaliação de desempenho esta entre os processos de gestão de 
recursos humanos, como um dos mais utilizados. Mesmo porque, independentemente da 
empresa ter um programa de avaliação de desempenho sistematizado e regulamentado na sua 
aplicação e utilização dos resultados, constitui uma atividade natural exercida por cada chefia 
e que sempre é utilizada para justificar as decisões sobre os empregados.  

 

4. Desenvolvimento da avaliação de desempenho 

As empresas geralmente apresentam funções bastante distintas entre si, cada uma com suas 
peculiaridades. Por meio dessa pesquisa constata-se que seria mais viável e eficiente 
desmembrar a avaliação em dois tipos de formulários, tornando assim mais fácil e objetivo a 
aplicação dos mesmos. Dessa forma denominamos os formulários de: administrativo e 
operacional.  

O objetivo do sistema de avaliação de empregados tanto da administração como das 
atividades operacionais é identificar empregados que precisam de treinamento ou que 
apresentam condições de ocupar funções de maior complexidade ou supervisão, elaborar 
planos de ação para aqueles que apresentam desempenho insatisfatório. Identificar os 
empregados que estão desenquadrados em suas funções necessitando de readaptação e ou 
transferencias, verificar o nível de contribuição e desempenho do funcionário, qualitativa e 
quantitativamente. Oferecer oportunidades de feedback, reforçando o seu bom desempenho e 
corrigir suas deficiências. 

Conforme Oberg (1997) ajudar ou estimular os supervisores a observarem seus subordinados 
mais de perto e a desempenhar melhor a função de treinadores. Motivar os empregados, 
oferecendo-lhes feedback sobre seu desempenho. Oferecer dados de apoio para as decisões 
gerenciais no que diz respeito aos aumentos por mérito, transferências, demissões e assim por 
diante.  

 

4.1 Procedimentos para avaliação 

Para Chiavenato (1989) observar o desempenho dos empregados deve ser responsabilidade de 
cada chefe, que deve observar e acompanhar seus subordinados, influenciando-os no sentido 
de desenvolver esse desempenho ao nível de suas potencialidades. 

Segundo Milkovich (2000) observar as pessoas enquanto trabalham pode parecer um tanto 
ultrapassado e mais adequado para a avaliação do desempenho de trabalhadores manuais ou 
atletas, mas a observação física é utilizada inclusive para algumas das funções de mais alta 
tecnologia.  

Observar pessoas não é uma atividade simples, são pontos cruciais a serem fixados: observar 
a existência de comportamento, de um tipo de desempenho onde forma de atitude não é 
suficiente, coletar os dados é uma atividade que precisa ser bem desenvolvida. É necessário 
que o avaliador saiba interpretar o comportamento, o desempenho ou a atitude. Estabelecer 
seu significado, interpretar o que representa, estabelecer hipóteses a cerca de suas causas e 
origens, e estabelecer relações com trabalho do subordinado.  

Por isso o avaliador será a Chefia imediata do empregado e o responsável por sua avaliação 
de desempenho.  Os avaliados serão todos os empregados que tenham na época da avaliação 
mais de três meses na empresa.  
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4.2  Normas gerais de avaliação 

Essa avaliação tem por objetivo atingir a todos os empregados pertencentes a empresa dentro 
dos dois planos distintos administrativo e operacional que, na data da realização, tenham mais 
de 90 dias na empresa e/ou no cargo. A avaliação de desempenho será realizada anualmente, 
tendo um prazo para ser feito o acompanhamento e a devida classificação. As dúvidas em 
relação ao processo de avaliação deverão ser dirimidas junto ao setor de recursos humanos. O 
processo de avaliação se será analisado pela comissão de avaliação  para verificar os 
resultados atingidos. 

Após  os resultados  tabulados e divulgados é necessários colocar em prática as  possíveis 
mudanças: para efeito de reenquadramento  ou promoção só serão aceitos aqueles empregados 
que conseguiram obter resultados de desempenho Ótimo  e excelente, isso se houver 
disponibilidade de cargo dentro das áreas especificas. Desempenho regular e fraco: os 
empregados enquadrados nas categorias de desempenho  - regular e fraco - poderão ser 
transferidos para funções em  que seu potencial será melhor aproveitado, treinados para o 
exercício da função ou desligados da empresa. 

Para chegar ao resultado final da avaliação de desempenho o avaliador deve somar os 
resultados obtidos nos itens, atitudes, capacitação técnica e metas assumidas. Esses 
valores serão encontrados nos quadros de avaliação de desempenho especifico. 
Conforme o modelo de política a ser implementado pela empresa, com relação às ações a 
serem tomadas, decorrentes do resultado da avaliação de desempenho, pode-se 
apresentar no quadro abaixo dois tipos de ação a serem tomadas: a primeira ação refere-
se a primeira avaliação do empregado, já a segunda ação é utilizada nas avaliações 
seguintes conforme a política da empresa. 
 

QUADRO  1 - Ações a serem tomadas conforme o desempenho 
 

CLASSIFICAÇÃ
O 

1ª AÇÃO 2ª AÇÃO 

RUIM Inexistente Demitir 
REGULAR Treinar Demitir 
BOM Poderá receber um incentivo Dar ênfase aos pontos negativos da avaliação para que o avaliado 

possa melhorá-los. 
ÓTIMO Devera receber um incentivo Poderá ser promovido, desde que esteja, desde que haja vaga. 
EXCELENTE Devera receber incentivo em 

dobro 
Devera ser promovido, desde que haja vaga. 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 5. Processos de  avaliação   

Segundo Marras (2003), o método de escalas gráficas trata-se de um sistema simples e 
relativamente fácil de ser construído, baseado na avaliação de um grupo de fatores 
determinantes daquilo que a organização define como desempenho.  

Nos Quadros 2 e 3 são apresentados os modelos propostos para avaliação dos empregados 
com atividades administrativas e atividades operacionais, respectivamente, seguido das 
orientações indicadas nas legendas, logo a seguir. 
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QUADRO 2  -  Avaliação de desempenho administrativo 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: (01)  

Setor: (02) Cargo: (03) 

Data admissão: (04) Tempo na função: (05) 

Nome do Avaliador: (06) 

FATORES DE AVALIAÇÃO 

ATITUDES GRAU (07) 

 E D C  B A 

01. Administração por objetivos      

02. Conhecimento do trabalho      

03. Desenvolvimento de grupo        

04. Administração de custos      

05. Administração das oportunidades        

Média parcial:  

Capacitação técnica (08) SIM NÃO 

 (09)  

   

Planejado: (10) Realizado: (11) Média Parcial: (12) 

Assinatura do Avaliador: (13) Data: (14) 

Assinatura do Avaliado: (15) Data: (16) 

Para uso recursos humanos  (26) 

Fator 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total 

Grau           (17) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Legenda para preenchimento dos formulários 

 

01 - Nome do avaliado; 10 – Indicar o número de planos assumidos; 
02 – Identificar o Setor a que pertence o avaliado; 11 – Indicar quantos planos foram realizados; 
03 – Indicar o cargo do avaliado; 12 – Indicar a média parcial da  avaliação; 
04 – Descrever a data de admissão do avaliado; 13 – Assinatura do responsável pela avaliação; 
05 – Descrever quanto tempo está desempenhando  
a função; 

14 – Informar a data em que ocorre a avaliação. 

06 - Nome do avaliador; 15 - Coletar assinatura do avaliado; 
07 – Indicar o grau correspondente de acordo com 
 a avaliação realizada, (Quadros)  

16 – Indicar a data em que foi assinado pelo avaliado; 

08 – Indicar os Planos de Capacitação Técnica  17 - Anotar a soma total de pontos obtidos. 
09 - Marcar com "X" se os planos foram  
desenvolvidos ou não; 
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QUADRO 03  -  Avaliação de desempenho operacional 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: (01)  

Setor: (02) Cargo: (03) 

Data admissão: (04) Tempo na função: (05) 

Nome do Avaliador: (06) 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
GRAU (07) 

ATITUDES E D C B A  

01. Capacidade de iniciativa       

02. Comprometimento      

03. Cooperação      

04. Qualidade no trabalho      

05. Cumprimento de tarefas      

Média parcial:  

Capacitação técnica (08) SIM NÃO 

 (09)  

   

Planejado: (10) Realizado: (11) Média Parcial: (12) 

Assinatura do Avaliador: (13) Data: (14) 

Assinatura do Avaliado: (15) Data: (16) 

Para uso recursos humanos (26) 

Fator 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Total 

Grau           (17) 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Legenda para preenchimento dos formulários 

 

01 – Nome do avaliado; 10 – Indicar o número de planos assumidos; 
02 – Identificar o Setor a que pertence o avaliado; 11 – Indicar quantos planos foram realizados; 
03 – Indicar o cargo do avaliado; 12 – Indicar a média parcial da  avaliação; 
04 – Descrever a data de admissão do avaliado; 13 – Assinatura do responsável pela avaliação; 
05 – Descrever quanto tempo está desempenhando  
A função; 

14 – Informar a data em que ocorre a avaliação. 

06 – Nome do avaliador; 15 - Coletar assinatura do avaliado; 
07 – Indicar o grau correspondente de acordo com 
 a avaliação realizada, (Quadros)  

16 – Indicar a data em que foi assinado pelo avaliado; 

08 – Indicar os Planos de Capacitação Técnica  17 - Anotar a soma total de pontos obtidos. 
09 – Marcar com "X" se os planos foram  
desenvolvidos ou não; 
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Na seqüência, os quadros abaixo foram desenvolvidos com o objetivo de facilitar e agilizar a 
aplicação na avaliação de desempenho dos empregados, a utilização dos fatores de avaliação 
em forma de quadro, ajudam ao avaliador visualizar e determinar os pontos fortes e fracos.  

Assim ao preencher o formulário fica mais prático e fácil, o correto preenchimento pelo 
avaliador, que deve escolher apenas um item por quadro e anotar na ficha de desempenho. 
Essa norma se aplica aos dois planos: Administrativo e Operacional. 

 

5.1 Planos de desenvolvimento da avaliação das atividades administrativa 

Cada plano tem sua peculiaridade especifica, a divisão separando administrativo do 
operacional, tem como principal função proporcionar planos que possam juntar as atividades 
o mais próximo possível da realidade, no caso do plano administrativo procurou-se  
identificar resumidamente cinco atividades, que tem como objetivo abranger todas as 
características necessárias para uma avaliação completa. A seguir as atividades escolhidas: 
administração por objetivo, conhecimento do trabalho, desenvolvimento em grupo, 
administração de custo e administrando as oportunidades .  

 
QUADRO 04 – Administração por objetivos 
 
GRAU DEFINIÇÃO PONTOS 

A 

Preocupa-se constantemente em aprimorar os métodos utilizados no trabalho ou em substituí-los 
quando se mostrarem ineficientes. Consegue facilmente alterar suas metas Quando a situação exige. 5 

B 
Adota uma postura apoiada no diálogo É eficiente tanto para definir metas quanto para atingi-las.  
Persegue os objetivos do setor. 4 

C 
Suas determinações são via de regra acatadas com satisfação. Domina sua seção e conta para isso com o 
apoio de todos. Conhece aquilo que se espera da sua área e incentiva o grupo a atingi-las.  

3 

D 
Emprega métodos inadequados, mesmo em tarefas simples. Falta-lhe capacidade para exercer um 
controle efetivo sobre as pessoas que supervisiona. 2 

E 
Não possuindo capacidade para definição e indicação de metas claras. Não se preocupa Quanto a atingir 
ou não as metas e objetivos propostos pela empresa ou mesmo pelo seu setor. Não se preocupa com os 
resultados. 

1 

 

Fonte: Adaptado de Marras (2003) 

 

A administração por objetivos é como redigir um contrato. O avaliador e o avaliado negociam 
uma ou mais metas a serem atingidas dentro de certo espaço de tempo.  Nesse quadro o 
avaliador deve levar em consideração a capacidade de buscar resultados relacionado a 
qualidade, custo, prazos e qualidade. 

 
QUADRO 05 – Conhecimento do trabalho 
 
GRAU DEFINIÇÃO PONTOS 

A 
É considerado elemento altamente qualificado. Seus subordinados são bem orientados e não se perdem 
no serviço, devido à sua habilidade especial em prepará-los de forma funcional. 

5 

B 
Consegue fazer-se entender pelos seus  subordinados. Transmite segurança no que faz. Tem 
capacitação profissional compatível com as solicitações do setor. Apresenta potencial e vontade para 
desenvolver seus conhecimentos.  

4 
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C Limita-se apenas a atividades inerentes ao seu serviço, no que dizem respeito ao seu setor. 3 

D 
Apresenta dificuldades em nível de capacitação profissional  não lhe permitindo  resolver, os problemas 
mais complexos, precisa adquirir um maior conhecimento técnico . 2 

E 
Necessita com freqüência de auxílio das pessoas que conhecem o serviço. Falta conhecimento 
específico na área que atua. Não raro há ocasiões nas quais seus subordinados sabem mais que ele. Está 
despreparado para o cargo que ocupa. 

1 

 

Fonte: Adaptado de Marras (2003) 
 

O avaliador deve observar o domínio e atualização técnica no campo de atuação; 
conhecimento das variáveis econômicas, políticas, sociais e tecnológicas que impactam em 
seu trabalho; conhecimento das políticas, Normas e Procedimentos da Empresa.  

 
QUADRO 06 – Desenvolvimento em grupo 
 

GRAU DEFINIÇÃO PONTOS 

A 

Possui grande facilidade de relacionamento interpessoal sendo conciliador e agente de 
desenvolvimento, contribuindo para o crescimento do grupo. Apresenta um excelente conceito entre as 
pessoas de sua equipe e acompanha os planos pré- estabelecidos com o grupo. 5 

B 
Consegue Ter um  bom relacionamento junto a sua equipe de trabalho, consegue repassar as tarefas, 
mas não consegue  fazer um acompanhamento constante. 

4 

C 
Tem um bom relacionamento com chefe, colegas de trabalho e subordinados   dando sugestões de 
desenvolvimento e delegando algumas tarefas. 3 

D 
Apresenta dificuldades Quanto à delegação de tarefas e no relacionamento para resolver problemas 
ligados a equipe. 

2 

E 
Muitas vezes atrapalha o desenvolvimento do grupo criando problemas. É centralizador e cria uma 
distância do grupo.  1 

 

Fonte: Adaptado de Marras (2003) 
 

Muitas das novas tecnologias, dos novos formatos organizacionais e processos recentes tem 
assumido que os empregados trabalham em equipes, as equipes tem sido chamadas de 
elemento fundamental da construção da organização de hoje. O avaliado deve ter 
oportunidade de desenvolvimento em grupo apresentando um trabalho criativo e desafiador 
que eleva o nível de motivação de todos.  
 
QUADRO 07 – Administração de custo 
 
GRAU DEFINIÇÃO PONTOS 

A 

Consegue com precisão trabalhar de acordo com o orçamento disposto pela empresa, esta sempre 
buscando maneiras de reduzir custos desnecessários.  
Combatendo insistentemente o desperdício, tendo isso como meta permanente e não limitando seu 
excelente senso de custo apenas ao setor.  

5 

B 
Esta sempre disposto a ajudar nos programas internos de redução de custo. Sempre consegue trabalhar 
de acordo com o orçamento disposto pela empresa. 4 

C 
Participa mas não com muito entusiasmo de programas de redução de custo. Normalmente consegue 
planejar ou trabalhar de acordo com o orçamento disposto pela empresa. 

3 

D 
Quase sempre demonstra preocupação com valores e patrimônio da empresa.  Tem dificuldade em 
planejar ou trabalhar de acordo com o orçamento disposto pela empresa.  

2 

E 
Nunca consegue se enquadrar no orçamento previsto ou aprovado gastando quase sempre a mais, 
inclusive mais que o necessário. Não tem preocupação alguma quanto a gastos, nunca adere a qualquer 
tipo de programa de redução de custo e não valoriza  bens de Qualquer natureza da empresa.  Para ele 

1 
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pagar horas extras não é o problema. 

 

Fonte: Adaptado de Marras (2003) 

 

Administração de custos deve ser tratada como um investimento e analisado através dos 
mesmos modelos aplicados as compras de novos equipamentos, investimento em novas 
unidades, etc.. Dessa forma o avaliador deve analisar  se o avaliado administra corretamente 
as despesas sob sua responsabilidade, Apresenta estudo que se enquadrem dentro do 
orçamento aprovado. utiliza adequadamente equipamentos, material e horas extras.  

 
QUADRO 08 – Administrando as oportunidades 
 

 
GRAU 

DEFINIÇÃO PONTOS 

A 

Consegue avaliar possíveis riscos ou possibilidades potenciais para a empresa. Normalmente busca não 
se limitar apenas as suas tarefas corriqueiras , apresenta resultados superando as expectativas. 5 

B 
Apresenta idéias inovadoras e consegue implementar na prática.  Resolve corretamente os problemas 
no seu trabalho.  4 

C 
Normalmente tem boas idéias para resolver os problemas onde trabalha, consegue apresentar tomar 
iniciativas práticas, mas está mais para o operacional.   3 

D 
Tem um facilidade na parte teórica, mas deixa a desejar na iniciativa para desenvolvimento do trabalho 
na prática. 

2 

E 
Tem dificuldade para resolver até mesmo problemas de rotina, Falta visão para identificar novas 
oportunidades ou desafios  1 

 

Fonte: Adaptado de Marras (2003) 
 

As empresas esperam que o empregado ajude no desenvolvimento da mesma para isso, é 
essencial que o empregado  tenha capacidade  para dimensionar e ad.ministrar as 
oportunidades bem como os riscos e desafios  de qualquer natureza, identificando as 
oportunidades que representam riscos para o desenvolvimento da empresa. Sempre buscando 
apresentar resultados positivos. 

 

5.2 Planos de desenvolvimento da avaliação das atividades operacionais 

Da mesma forma que o plano administrativo o operacional também teve o mesmo objetivo, 
identificar resumidamente cinco atividades, que contemplassem todas as características 
necessárias para uma avaliação completa. A seguir as atividades escolhidas: Iniciativa, 
comprometimento, cooperação, qualidade de trabalho e cumprimento de tarefas  

 
QUADRO 9 – Iniciativa 
 
GRAU DEFINIÇÃO PONTOS 

A 
Sempre apresenta sugestões para melhoria nas rotinas de trabalho, tem facilidade para agir em 
situações  extra rotineiras sempre pensando no futuro da empresa.  

5 

B 
Tem preocupação em resolver os problemas que aparecem, está  sempre atento apresentando sugestões 
visando aperfeiçoar o trabalho e descobrir meios para simplificá-lo. 

4 

C 
Consegue resolver com facilidade os problemas e apresenta sugestões para melhor execução do 
trabalho quando solicitado. 

3 

D Dificilmente apresenta  interesse em executar trabalhos fora da rotina e de sugerir soluções para 2 
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melhoria das rotinas  do trabalho. 

E 
Sempre necessita de instruções detalhadas. Nunca consegue resolver os problemas tendo sempre de 
levar ao seu superior para toma de decisão. 1 

 

Fonte: Adaptado de Marras (2003) 
 

Uma empresa competitiva é feita de bons profissionais e uma das aptidões importantes é sem 
duvida a iniciativa, é por isso que o avaliador deve observar a capacidade do avaliado de 
propor ou empreender uma ação, sem que tenha sido solicitado e apresentar idéias que possa 
facilitar e melhorar as rotinas do trabalho.  
 
QUADRO 10 - Comprometimento  
 
GRAU DEFINIÇÃO PONTOS 

A 
Apresenta um comprometimento em relação as suas tarefas procurando ausentar-se o mínimo possível, 
caso contrario sempre avisa a ausência com antecedência, está sempre pronto a atender as solicitações 
do setor. 

5 

B 
Tem consciência de seus atos em não prejudicar o bom desenvolvimento do trabalho, informando 
sempre com antecedência situações de falta e/ou atrasos, quando estes podem ser programados. 

4 

C 
Consegue suprir  as necessidades de seu setor, apresentou justificativas de faltas e ou atrasos 
esporádicos após a ocorrência, não ocasionando prejuízo no desenvolvimento dos trabalhos em seu 
setor. 

3 

D Possui registro de faltas injustificadas e atrasos que resultaram em advertência verbal. 2 

E 
Já recebeu punição  por faltas ou atrasos, ocasionando prejuízo no desenvolvimento do trabalho no seu 
setor. 

1 

 

Fonte: Adaptado de Marras (2003) 
 

O avaliador deve analisar o avaliado vendo se o mesmo tem consideração e preocupação com 
os compromissos assumidos, o empenho na execução dos trabalhos e o cuidado com o 
patrimônio da empresa, e principalmente se o avaliado adota às normas estabelecidas pela 
empresa como meta, no que diz respeito à freqüência e o cumprimento dos horários. 
 
QUADRO 12 – Cooperação 
 

GRAU DEFINIÇÃO PONTOS 

A 
Sempre se apresenta espontaneamente a colaborar. Auxilia seus colegas no desenvolvimento do 
trabalho. 

5 

B 
Possui espirito de equipe e procurar resolver os problemas, quando solicitado se demonstra sempre 
disposto a colaborar. 4 

C 
Colabora apenas dentro de suas possibilidades sem demandar um esforço extra, porém, Quando 
convencido ajuda a equipe. 3 

D Quando solicitado reluta a ajudar. Demonstra aos demais má vontade em ajudar a equipe. 2 

E 
Totalmente negativo sempre dificultando e esquivando-se a ajudar a equipe. Desprovido do espírito de 
colaboração, causa problemas dentro do grupo.  1 

 

Fonte: Adaptado de Marras (2003) 
 

Nesse caso deve se considerar a colaboração, o envolvimento e a disposição  de participar em 
qualquer trabalho de equipe. Caracteriza-se pela contribuição espontânea ou pela aceitação 
em colaborar com a supervisão e colegas. 
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QUADRO 12 – Qualidade de trabalho 
 

GRAU DEFINIÇÃO PONTOS

A 
O trabalho apresentado é perfeito e se enquadra dentro dos padrões de qualidade. Sempre que há 
algum trabalho com alto grau de padrão de qualidade ele é o elemento mais indicado para fazê-lo. 

5 

B 
A qualidade do trabalho apresentado é muito boa e está de acordo com o padrão esperado. 

4 

C 
Consegue desenvolve as atividades propostas com qualidade satisfatória, necessitando de 
aprimoramento em alguns trabalhos. 3 

D 
Deixa a desejar em seu trabalho apresentando baixa qualidade podendo ser aproveitado em parte, 
após correções e com constante supervisão. 

2 

E 
Apresenta trabalhos com qualidade inadequada gerando constante retrabalho na área. 

1 

Fonte: Adaptado de Marras (2003) 
  

Deverá ser avaliado a capacidade do indivíduo em executar suas tarefas sem falhas, de maneira 
espontânea, Cumprimento  do trabalho de acordo com o padrão estabelecido, com exatidão, 
qualidade e organização no trabalho realizado. 
 
QUADRO 13 – Cumprimento de tarefas 
 
GRAU DEFINIÇÃO PONTOS 

A 
Cumpre todos os prazos estabelecidos de forma eficaz. Constantemente entrega os trabalhos 
antes dos prazos, demonstrando dedicação e realizando ações visando melhorar seu desempenho. 

5 

B 
Cumpre as tarefas da melhor forma possível, entrega os trabalhos nos prazos e às vezes 
antecipadamente, sem necessidade de cobrança, demonstrando dedicação na elaboração dos 
trabalhos. 

4 

C 
Cumpre as tarefas determinadas e procura sempre entregar os trabalhos nos prazos estipulados. 
Caso perceba dificuldade no cumprimento do prazo estipulado age preventivamente buscando  
negociar nova data sem prejuízo às atividades. 

3 

D 
Freqüentemente entrega os trabalhos com atraso. Necessita ser lembrado dos prazos 
estabelecidos. 2 

E 
Não cumpre os prazos estabelecidos. Sempre se justifica, sem fundamentar objetivamente as 
razões dos atrasos. Não é dedicado. 

1 

 

Fonte: Adaptado de Marras (2003) 

 

Capacidade de executar suas tarefas dentro dos limites e prazos estabelecidos, visando atingir 
integralmente os programas de trabalho, buscando sempre melhorar sua performance. 

 

6. Considerações Finais 

Este artigo não tem a pretensão de apresentar uma única forma infalível de avaliação de 
desempenho de empregados, pois, existem vários modelos e cada modelo tem sua limitação. 
É necessário avaliar e escolher um modelo que melhor se adapte à cultura da empresa.  

A avaliação se preocupa com pessoas, para que as mesmas tenham espaço para exprimirem 
seu potencial, criatividade e que sejam valorizadas. O programa e os formulários são apenas 
meios para o alcance desse fim, o que se propõe é maior flexibilidade administrativa para 
atingir maior respeito e aproveitamento dos recursos humanos internos. 
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Um dos grandes problemas dentro das organizações é a falta de comunicação, a avaliação de 
desempenho tem como princípio a comunicação freqüente, isso pode ser uma boa forma de 
melhorar essa falha atuando no sentido horizontal e vertical da organização. É importante 
ressaltar que deve haver um comprometimento e principalmente apoio da alta direção da 
empresa, para que não haja rejeição do programa. 

O objetivo foi apresentar uma metodologia de avaliação de desempenho dos empregados no 
setor industrial de manufatura madeireira, e, especificamente, desenvolver e divulgar um 
instrumento de avaliação de desempenho humano. 

Conclui-se que avaliação de desempenho de empregados é um meio para obter dados e 
informações que podem ser registrados e processados para a tomada de decisões e 
providências que visem melhorar e incrementar o desempenho humano dentro da 
organização. 
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