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Introdução

Pare um instante para refletir
Qual é o impacto que o processo
de avaliação de desempenho tem
sobre os colaboradores que o RH
está tentando estimular, envolver e
reter?

A avaliação de desempenho anual com um sistema de ranking tem
enviado a seguinte mensagem para nossos colaboradores:

”Essa é sua avaliação final, você não pode fazer nada a
respeito, e falando nisso, você terá impactos no seu bônus.”

Será que vale

Será que o processo

pensarmos sobre algo

tradicional que

diferente para substituir

utilizamos serve para

ou suportar esse

todas as empresas?

modelo?
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O desconforto necessário para mudar
Incomodada, há quatro anos a Insight vêm estudando muito
sobre o processo de avaliação de desempenho e feedback das
empresas. Os diversos artigos e pesquisas nacionais e
internacionais analisadas, sinalizam dúvidas, críticas e algumas
poucas sugestões sobre como melhorar essa etapa tão
importante e necessária.
Além de perceber os resultados de nossos clientes em dezenas
de segmentos e diferentes portes, pesquisas e estudos nessa
área realizados por institutos importantes como o Council
Executive Board (CEB) e o NeuroLeadership Institute, têm
estimulado muitas reflexões sobre a eficácia do processo de
avaliação de desempenho e desenvolvimento profissional.
Todo esse movimento, nos direcionou para repensarmos nossas
soluções relacionadas ao desempenho como a Gestão por
Competências, Avaliação de Desempenho e o Smartleader,
sistema que ajudar líderes e RHs a gerenciar a performance e o
desempenho de suas equipes.

Thiago Gomes
Psicólogo Organizacional
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Nossa análise do processo
Com base em nossos estudos, acreditamos que o processo atual de
avaliação de desempenho não tem sido eficaz pois gera uma série
de comportamentos e consequências improdutivas tais como:
•

Avaliações formais tomam muito tempo dos líderes;

•

Por conta disso, as empresas realizam apenas 1x ou 2x ao ano;

•

Líderes aguardam pela avaliação formal para oferecer feedback;

•

Colaboradores ficam incomodados por não terem uma visão
contínua sobre seu desempenho;

•

Percepções distorcidas do desempenho são comuns.
Colaboradores acham que estão bem e líderes não, mas ninguém
discute isso antes da avaliação formal;

•

Muitas surpresas ocorrem por conta das distorções de percepção;

•

No momento da avaliação anual ou semestral, é difícil para o
avaliador lembrar como cada competência foi entregue e dar uma
nota precisa justificando com fatos reais;

•

Sensação comum de injustiça corporativa;

•

Muitas pessoas tem elevados níveis de ansiedade nas semanas que
antecedem a avaliação, impactando sua produtividade
(NeuroLeadership Institute)

•

A responsabilidade pelo desenvolvimento fica centralizada no RH e
os líderes perdem esse papel tão importante.
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Contra dados não há argumentos
Estima que o Check-in da Adobe (Feedbacks Rápidos) economiza aos
gerentes 80.000 horas por ano - o equivalente a 40 posições em tempo
integral.
O atrito voluntário diminuiu em 25% de 2012 para 2014, o que indica,
que os funcionários se sentem valorizados. Houve também um
"aumento notável" nos diálogos voluntários, o que mostra que os
gerentes já não esperam pelo tempo de revisão anual para discutir
problemas de desempenho.
Dessa forma precisamos nos focar nos seguintes pontos:
•

Reduzir o intervalo entre as avaliações de desempenho

•

Oferecer feedback frequente

•

Garantir que o colaborador tenha oportunidade de melhorar

•

Estimular os líderes a oferecer feedback positivo

•

Criar condições para mais diálogos sobre desempenho

•

Aumentar a consciência do colaborador sobre suas entregas

•

Disponibilizar o acesso aos resultados em tempo real

•

Ter metas contratadas e alinhadas aos objetivos da empresa

Uma pesquisa realizada pelo Council Executive Board
descobriu que em 2011, apenas 1% das Empresas da
Fortune 1000 estavam eliminando a revisão anual de
desempenho. Em 2015, este número saltou para 12%.

As empresas precisam oferecer aos
líderes um método prático para
registrar feedbacks e realizar
avaliações das competências com
maior frequência.

Pelo Smartleader os líderes conseguem visualizar a
performance em metas a qualquer momento, ficará
mais fácil oferecer feedback favorável ou
desfavorável. Além disso, ele poderá avaliar o
desempenho em competências com base em um
intervalo menor de tempo.

Registro de
Feedback Contínuo

Avaliação Expressa de
Desempenho

Um novo jeito de liderar

Feedbacks Frequentes
Cada registro de feedback fica numa linha do tempo,
estimulando diálogos mais frequentes, que podem ou
não ser vistos pelo colaborador.

Um novo jeito de liderar
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Avaliação Expressa

O líder pode, a qualquer momento, realizar uma
avaliação expressa de desempenho em competências.

Um novo jeito de liderar
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Competências da função

Utilizando como base as mesmas competências da
Avaliação Formal.

Um novo jeito de liderar
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Dados concretos para a Avaliação Formal
Pode registrar dados concretos que serão utilizados no
momento da Avaliação Formal de Desempenho.

Pode registrar dados concretos que serão utilizados no
momento da Avaliação Formal de Desempenho.

Um novo jeito de liderar
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Conclusão
Utilizando um método prático, com base em estudos e
pesquisas recentes, podemos melhorar o processo de
avaliação de desempenho atual, aumentar o engajamento das
pessoas com a entrega das competências e por consequência,
alcançar melhores resultados para as empresas, seus líderes e
colaboradores.
A Insight está sempre pronta para contribuir com a gestão de
pessoas.

Conte conosco!

Thiago Gomes
Psicólogo Organizacional
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11 99680 8916
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www.insightgestao.com.br
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