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Resumo 

Reconhece-se atualmente que, em ambientes muito competitivos, as empresas 

para sobreviverem necessitam de saber gerir o desempenho dos seus colaboradores. Este 

é claramente o caso das consultoras no ramo dos sistemas de informação, dado que as 

capacidades distintivas do seu capital humano são a sua principal fonte de vantagem 

competitiva, num mercado altamente dinâmico e instável. Essa instabilidade que tem 

reflexos nos colaboradores cria novas condicionantes ao desenvolvimento das suas 

carreiras. De forma a criarmos estabilidade, confiança e segurança na carreira de um 

colaborador, torna-se premente fomentar políticas de remuneração e recompensas 

assentes no desempenho dos colaboradores que promovam a retenção dos talentos. 

O processo de avaliação de desempenho surge assim como algo vital para 

garantir a competitividade das empresas na medida em que, para além de permitir 

alinhar os objetivos individuais com a estratégia organizacional, serve de referencial 

para a introdução de determinadas políticas de gestão de recursos humanos que 

potenciem o crescimento da empresa e dos colaboradores. 

Pretendeu-se, com este projeto, contribuir para a melhoria de um sistema de 

avaliação de desempenho existente, que tivesse em conta a especificidade da empresa e 

fosse um instrumento vivo e dinâmico, com impacto na política de recompensas e 

benefícios, na gestão e desenvolvimento de carreiras e na retenção dos colaboradores. 

Verificou-se que o sistema de avaliação implementado forneceu informação relevante 

para a gestão dos recursos humanos da consultora em análise, nomeadamente ao nível 

da gestão de carreiras dos consultores. 

 

Palavras-chave: avaliação, desempenho, retenção, consultoria 

 



 
 

Abstract  

Currently, in competitive environments, to survive, companies need to know 

how to manage their employee’s effort and productivity. This is clearly the case of IT 

consultant companies since distinctive human capital capacities represent their main 

competitive advantage in a very dynamic market. This instability is reflected on the 

employees, creating entropy on the development of their professional careers. In order 

to create stability, trust and security on their careers, it becomes crucial for consultant 

companies to offer benefits and rewards based on the productivity and effort of each 

employee. 

For this reason, the process of evaluating one’s productivity and effort becomes 

something vital to assure that companies remain competitive. This, also allows them to 

align the individual objectives of each employee with the company’s strategy and thus, 

serving as referential for the introduction of human resources management that, are able 

to bring growth to both the company and employees. 

It is intended with this project, contribute to the improvement of an existing 

performance evaluation system, taking account of the specific nature of the company 

and would be seen as a live and dynamic instrument, with an impact on rewards and 

benefits policy, management and career development and the retention of employees. 

After evaluating the results, we concluded that it has provided valuable information for 

human resources management particularly in terms of career management. 
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1: Introdução 
 

  Numa área de negócio onde a tecnologia, os processos e os produtos são 

rapidamente duplicados e reproduzidos pela competição, as pessoas são a chave para o 

sucesso. Nos dias de hoje, e muito particularmente na área dos Sistemas de Informação, 

denota-se um número crescente de colaboradores que não pretendem permanecer toda a 

sua carreira numa mesma empresa; existe uma mudança no paradigma, passando de 

uma lealdade para com a empresa, para uma lealdade para com a profissão. A 

preocupação com a retenção dos colaboradores torna-se indispensável para a 

sobrevivência de uma empresa na área dos sistemas de informação. A criação de um 

sistema ou instrumento que permita fornecer dados relativos ao desempenho do 

colaborador, às suas perspetivas de carreira e de satisfação para com a organização, 

integrado nas políticas de retenção, poderá ser uma das ferramentas necessárias. 

Os sistemas de informação são um sector que, para além de ser altamente 

competitivo, tem a particularidade de ser um dos sectores que nas últimas décadas tem 

estado em constante evolução e onde a “inovação” é a palavra de ordem. O potencial 

para soluções inovadoras e serviços baseados em sugestões e ideias das equipas que 

poderão providenciar a implementação de serviços e apoiar os consumidores é um dos 

requisitos para que uma organização nesta área se mantenha competitiva (Biancolino, 

Maccari & Pereira, 2013). Trata-se de um setor com colaboradores altamente 

qualificados e com competências escassas e únicas, num mercado relativamente 

pequeno em Portugal, com políticas retributivas (sejam salariais, sejam outras) 

aliciantes por parte de empresas de países vizinhos, fazendo com que as empresas do 

setor das novas tecnologias de informação registem taxas de turnover acima da média. 

O elevado turnover, a par com a concorrência e competitividade desta área, leva a que 
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muitas empresas se comecem a preocupar com as suas políticas de retenção. A 

avaliação de desempenho surge então como uma das ferramentas que irá suportar a 

retenção dos colaboradores.  

Na análise efetuada à consultora em estudo, verificou-se que existia uma lacuna, 

no âmbito da implementação de uma das ferramentas utilizadas na retenção dos 

colaboradores, a avaliação de desempenho. A estruturação do processo de AD, a 

aplicação e a utilização dos resultados obtidos era inexistente. Tendo em conta que 

conceber, implementar e desenvolver um sistema de avaliação de desempenho dos 

colaboradores parece ser, nos dias de hoje, algo elementar e necessário para a gestão das 

organizações, tornou-se premente adaptar e melhorar o sistema para que este tivesse 

impato na organização, seja em termos administrativos, seja em termos estratégicos.  

            A AD tem como finalidade, através da introdução de processos estruturados, 

contribuir para a melhoria do desempenho e da sustentabilidade económica e social da 

organização. O objetivo geral de um sistema de avaliação de desempenho é comum a 

praticamente todos os sistemas de avaliação, ou seja, a melhoria do desempenho e da 

produtividade, através de um alinhamento com a estratégia da organizacão; em relação 

aos objetivos complementares, estes poderão servir, tal como é descrito, como 

contributo para a gestão de recompensas, ou para o desenvolvimento do colaborador 

(Caetano, 2008). Há que ter em consideração, para além dos pontos descritos, as 

caraterísticas inerentes ao nicho de mercado em que a organização, em concreto, se 

desenvolve (sistemas de informação), bem como o regime de trabalho em que a maioria 

dos seus colaboradores se encontra (outsourcing). 
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2: Revisão de Literatura 
 

2.1. Avaliação de Desempenho 

  

 2.1.1. Definição do conceito 

 

A avaliação de desempenho é a base de um sistema eficaz de gestão de recursos 

humanos que vai depender da forma como a organização realiza a sua visão e missão 

(Bilhim, 2009). Este processo é visto como uma parte fundamental na abordagem 

estratégica de gestão, já que fornece ferramentas para facilitar a ligação entre as 

competências e comportamentos de um colaborador e os objetivos estratégicos da 

organização (Dusterhoff et al., 2014). Em muitos casos, é um processo formal e uma 

parte das práticas e políticas da Gestão de Recursos Humanos que liga os objetivos 

organizacionais, os padrões de desempenho e de avaliação, sobre os quais a avaliação 

de desempenho é usualmente aplicada (Sudin, 2011). 

A avaliação de desempenho poderá fornecer informação acerca da confiança que 

os colaboradores têm na organização, o seu grau de compromisso, a sua motivação, e 

também as suas perspetivas de continuidade na mesma. Quando se fala em 

continuidade, fala-se de retenção e da confiança que o colaborador tem na organização. 

A confiança promove atitudes positivas no local de trabalho, bem como aumenta a 

identificação com a organização e o compromisso afetivo (Straiter, 2005). A avaliação 

de desempenho, a par com outras práticas de recursos humanos como a formação e 

desenvolvimento, recompensas e benefícios, entre outras, tem um efeito significativo na 

produtividade do colaborador (Chang & Chen, 2002).  

A avaliação de desempenho pretende medir o desempenho do colaborador, 

promovendo e potenciando o alcance dos objetivos traçados, assim como o feedback 
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acerca do mesmo (Leea, Leeb & Wua, 2010), fornecendo informações para que o 

colaborador corrija e melhore o seu desempenho (Leea, Leeb & Wua, 2010; Iqbal, 

2012).  

 

 2.1.2. Objetivos, critérios e fontes de avaliação 

 

A avaliação de desempenho é utilizada para inúmeros fins e possui um impacto 

significativo na administração do salário, promoções, formação, desenvolvimento e 

identificação de pontos fortes e fracos dos colaboradores (Abu-Doleh & Weir, 2007). 

Segundo Caetano (2008), a avaliação de desempenho, numa perspetiva administrativa, 

pretende fornecer informação para uma tomada de decisão relativa às recompensas, 

progressões, promoções, assim como para a identificação de necessidades de formação. 

Fornece, também, informação relevante para as demissões e rescisões contratuais. 

Quando conduzida para propósitos administrativos, é considerada útil no alcance de 

resultados organizacionais favoráveis como é o exemplo da motivação dos 

colaboradores, satisfação e percepção de equidade (Iqbal, 2012). Numa perspetiva 

estratégica, Iqbal (2012, pp.25) refere que a avaliação de desempenho permite “motivar 

e orientar os colaboradores para os objetivos da organização, através do feedback sobre 

o seu desempenho e do aconselhamento (coaching) proporcionado pela chefia para 

melhorar o seu comportamento e os resultados, bem como do alinhamento dos seus 

objetivos com os da organização”. 

A avaliação de desempenho é um processo com grande impacto, combinando a 

componente de gestão da empresa e o desempenho do colaborador, transmitindo, 

também, o ambiente de trabalho que se vive na organização (Agarwal & Mehta, 2014). 

A avaliação de desempenho torna-se essencial quando se trata de organizações 

cujos colaboradores necessitam de possuir competências concretas, avançadas e quando 
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possuem um enorme impacto no crescimento económico e visibilidade exterior da 

organização. Deverá estar associada com a estratégia de negócio da organização, 

nomeadamente com um conjunto de decisões acerca da direção da empresa (Leea, Leeb 

& Wua, 2010).  

Um sistema de avaliação de desempenho deverá estar relacionado com os 

objetivos da organização, permitindo que os resultados do desempenho estejam 

relacionados com as necessidades da organização (Torrington, Hall, Taylor & Atkinson, 

2009). Poderá, também, estar relacionado e ter como objetivo o desenvolvimento dos 

colaboradores. A inexistência de um entendimento dos objetivos da avaliação de 

desempenho, poderá revelar falhas na área do desenvolvimento e poderá, também, 

causar inúmeros problemas, nomeadamente desmotivação e falta de confiança por parte 

dos colaboradores em relação à organização. São condições necessárias para que a 

avaliação de desempenho tenha impato, a motivação, a competência e a clarificação de 

papéis (Kearney, 1978). A avaliação de desempenho com propósitos de 

desenvolvimento poderá ser útil para a compreensão de um quadro de desenvolvimento 

do colaborador, quer a nível individual, através de formação, coaching, e 

desenvolvimento de carreira, quer a um nível organizacional, como é exemplo o 

compromisso do colaborador e a motivação (Iqbal, 2012). Alguns estudos apontam para 

um conflito no processo de AD quando este é utilizado para propósitos de 

desenvolvimento e administrativos, referindo que este conflito poderá impedir que o 

processo não atinja os seus objetivos e a utilidade para a organização (Boswell & 

Boudreau, 2002). Referem, também, que poderá contribuir, negativamente, nos 

comportamentos individuais e no desempenho organizacional. 

É necessário que os critérios de avaliação sejam o mais objetivos possíveis para 

evitar erros de perceção e a subjetividade. Para tal, deverão ser quantificáveis, sendo 
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que a seleção dos critérios deverá ser adaptada à atividade em questão (Sousa, Duarte, 

Sanches & Gomes, 2006). Deverão, também, ser critérios e objetivos conhecidos pelos 

avaliados, sendo que estes deveriam ter tido a oportunidade de participarem na decisão.  

A escolha do avaliador poderá ter um forte impacto na avaliação do desempenho 

do colaborador. Verifica-se que colaboradores que recebem a sua avaliação vinda de 

múltiplas fontes de avaliação aceitam, com maior facilidade, essa mesma avaliação do 

que aqueles cujas avaliações provenham de uma única fonte (McCarthy & Garavan, 

2007). 

 

 2.1.3. Limitações ou problemas da avaliação de desempenho 

 

Poderão ser várias as limitações ou problemas relacionados com a avaliação de 

desempenho, sendo que os erros da avaliação de desempenho afetam a validade e a 

confiança dos sistemas de avaliação de desempenho (Kumari, 2012). Estes poderão ser: 

formulários pobres de avaliação que poderão ser vagos e pouco claros, ignorando 

aspetos importantes do desempenho, assim como poderão ser demasiado longos e 

complexos. Os erros de julgamento mais comuns no papel do avaliador que podem 

conduzir ao enviesamento dos resultados e comprometer a imparcialidade do sistema 

incluem: tendência central, leniência, severidade, efeito de recenticidade, favoritismo, 

efeito de halo ou de horn, viés de atribuição, fornecer avaliações/classificações para 

justificar ações condicionadas (por exemplo, aumento de salário), e o efeito Hawthorne. 

A propensão por parte de um avaliador para permitir que os preconceitos pessoais se 

intrometam no processo de avaliação de desempenho poderá causar problemas na 

eficácia do sistema (Kondrasuk, 2011). 

Outro problema a realçar está relacionado com a implementação das políticas 

organizacionais por parte dos avaliadores, pois não são fáceis de identificar (Taylor & 
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Wilsted, 1978). A investigação aponta para, mesmo com procedimentos formais, os 

avaliadores serem, algumas vezes, inconsistentes com a aplicação de uma determinada 

política ou não estarem a utilizar a política para tomar as suas próprias decisões (Taylor 

& Wilsted, 1978). Os erros de julgamento poderão surgir durante a avaliação de 

desempenho, nomeadamente o erro da primeira impressão (efeito de primazia) que 

remete para o caso quando o avaliador baseia toda a avaliação de um colaborador na sua 

primeira impressão (Kumari, 2012). O último comportamento diz respeito ao caso 

quando o avaliador dá ênfase ao desempenho recente e descura todos os 

comportamentos passados.  

 

2.2. As especificidades da AD na Consultoria e Outsourcing 

  

Segundo Belcourt (2006), o outsourcing refere-se a uma relação contratual com 

o intuito de providenciar determinados serviços relacionados com o negócio da empresa 

através de um agente externo. A mesma autora considera que poderão existir inúmeras 

razões que levam a que as empresas optem pelo outsourcing, nomeadamente questões 

financeiras, dado que este regime permite um maior controlo sobre os custos 

respeitantes a cada serviço solicitado (Belcourt, 2006). A utilização de serviços de 

consultoria em TI tornou-se uma parte relevante na estratégia corporativa deste tipo de 

área de negócio (Luo & Liberatore, 2009). 

São inúmeras as questões que poderão surgir aquando da definição da forma 

como um sistema de avaliação de desempenho deverá ser implementado e conduzido, 

como por exemplo, que aspetos deverão ser avaliados, quais os critérios de avaliação 

(ex. competências vs objetivos), qual o tipo de escala utilizada para medição, quem 

conduzirá a avaliação e qual a frequência das avaliações (Abu-Doleh & Weir, 2007). As 
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avaliações baseadas nas competências fornecem um meio para definir e medir a 

capacidade de trabalho e o desempenho (Yotkovick, Waddell & Gerwig, 2007). Esta 

avaliação só se torna possível se todos os avaliadores percepcionarem as mesmas 

competências de igual forma (Stoker & Van der Heijden, 2001).  

Segundo Kondrasuk (2011), algumas organizações utilizam processos de 

avaliação inadequados porque não sabem utilizar as ferramentas corretas para a 

concepção do sistema de avaliação de desempenho. O desempenho dos colaboradores 

deverá ser avaliado com base em critérios e medidas que visam diferenciar contributos 

elevados de contributos médios ou fracos para a organização (Caetano, 2008). Segundo 

este, a medição constitui uma das questões mais críticas de qualquer sistema de 

avaliação de desempenho, em particular por requerer a recolha de indicadores que 

permitam realizar comparações entre níveis de desempenho. Efetivamente, embora 

existam funções ou áreas em que é relativamente fácil a recolha de dados quantitativos 

acerca dos resultados obtidos, noutras áreas como é o caso da consultoria em sistemas 

de informação, a medição torna-se por vezes difícil, nomeadamente quando os objetivos 

do cliente são diferentes dos da empresa a que o colaborador pertence. Segundo Luo & 

Liberatore (2009), os objetivos do cliente poderão passar pela melhoria do desempenho 

no projeto; enquanto que  os objetivos da consultora poderão estar relacionados com o 

crescimento e a sobrevivência do seu próprio negócio. 

         A implementação de um sistema de avaliação num contexto em constante 

mutação como a consultoria em sistemas de informação, deve ser analisada de dois 

pontos de vista distintos, com objetivos diversos e, por vezes, divergentes: o da 

consultora e o dos consultores. Estes têm que demonstrar o seu valor, tanto ao cliente, 

como à consultora; a consultora, por sua vez, tem que, por estar inserida num nicho de 

mercado em constante mudança, inovação e competitividade, criar e fazer um update 
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constante do seu conhecimento, tanto a nível de negócio, como a nível técnico (Luo & 

Liberatore, 2009). Uma fonte de novo conhecimento deriva do próprio consultor, 

nomeadamente das suas competências e da experiência obtida em contexto de projeto. 

Para a avaliação de desempenho, uma medida do próprio desempenho, remete para o 

conhecimento adquirido no projeto. Para esta avaliação, há que ter em conta a seguinte 

ideia: os objetivos do consultor estão relacionados com o desempenho no projeto, mas 

são diferentes dos objetivos do cliente e também poderão não ser partilhados com a 

organização do cliente (Luo & Liberatore, 2009). Podem existir aqui duas visões 

diferentes que poderão até ser conflituantes: os clientes pretendem que os consultores 

coloquem os objetivos do projeto como a sua principal prioridade; por outro lado, os 

consultores têm que responder às medidas de desempenho estabelecidas pelo seu 

empregador como sejam a satisfação do cliente, o conhecimento adquirido, etc. (Luo & 

Liberatore, 2009). Segundo os autores, há que considerar que um projeto de consultoria 

bem sucedido leva à aquisição de projetos futuros dado que é mais provável os clientes 

consultarem a mesma consultora para projetos futuros caso um projeto passado tenha 

tido sucesso (Luo & Liberatore, 2009).  

Alguns autores reconhecem que 80 a 90% dos profissionais de recursos 

humanos consideram que a existência de um sistema de AD não melhora o desempenho 

organizacional (Gosselin, Werner & Halle, 1997). Este descrédito ou inexistência de 

resultados poderá advir do desalinhamento entre o conhecimento académico e as 

práticas atuais de gestão de desempenho (Aguinis & Pierce, 2008), bem como do 

desconhecimento do contexto social em que o processo é implementado (Levy & 

Williams, 2004). Existem inúmeras variáveis contextuais que poderão ser tidas em 

conta como a cultura organizacional, o clima relacional entre os colaboradores e a 

integração estratégica da gestão de recursos humanos (IIIa & St-Onge, 2012). Segundo 
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Illa & St-Onge (2012), muitas organizações investem em sistemas sofisticados de AD, 

mas falham na consideração do contexto organizacional.  

  

3. Desenvolvimento de um Sistema de AD 
 

3.1. Caracterização da empresa em análise 

  

         A Consultora na qual este projeto incide é uma empresa especializada em 

providenciar serviços de consultoria na área das TI nomeadamente nas áreas de análise, 

desenho, desenvolvimento e administração de sistemas. Desenvolve projetos nas 

maiores empresas de telecomunicações, administração pública, serviços, finanças e 

comunicações, conduzindo projetos, suporte e gestão nos sistemas de informação. 

         A empresa, formada em 2003,  tem as suas raízes na área da Engenharia e da 

pesquisa. Em 2006 sofreu uma reestruturação após a qual teve um crescimento de 300% 

no número de colaboradores nos primeiros dois anos, tendo chegado aos 62 

colaboradores. Tem como visão ser reconhecida como um parceiro de excelência na 

área das TI e ter colaboradores competentes e motivados em permanente evolução. 

Como missão, pretende criar valor no sucesso dos seus clientes, com constante evolução 

e colaboração dos seus colaboradores. Pretende auxiliar os seus parceiros a emergir, de 

uma forma mais forte, dos desafios do dia-a-dia, criando valor e arquitetando a mudança 

através uma performance brilhante dos seus consultores. 

         A consultora tem determinados pilares como: responder de forma eficiente, 

rápida e sem erros aos requisitos e necessidades dos clientes; as práticas estão 

orientadas para o conhecimento das dinâmicas de negócio dos clientes; possuir 

consultores com excelentes conhecimentos de TI; desenvolver, tanto hard, como soft 

skills, nos consultores com o intuito de assegurar um elevado desempenho; ter projetos 
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que excedem as expetativas dos clientes. Os seus valores e princípios são: satisfação e 

objetivos profissionais; competência e excelência profissional; aprendizagem e 

desenvolvimento; cooperação inter-institucional; gestão flexível e participativa; 

sustentabilidade económica; responsabilidade; diversidade cultural; abertura de 

pensamento; apoio mútuo; e iniciativa e compromisso. 

Os serviços da empresa são: projetos especiais, segurança, colocação de 

competências, recrutamento e formação. No âmbito dos projetos especiais, a consultora 

desenvolve projetos de TI desenvolvidos segundo as necessidades de cada organização, 

alavancando os processos de negócio dos seus clientes com a sua experiência. Na área 

de segurança e defesa de mercado, procura desenvolver produtos e soluções inovadoras, 

ao mesmo tempo que adquirem a relevância necessária com os standards nacionais e 

regionais, como as Políticas de segurança da União Europeia  e da NATO. No âmbito 

desta área, a empresa desenvolve as seguintes atividades: desenho de sistemas de 

segurança, segurança de informação, gestão de documentos classificados, identificação 

e autenticação de utilizadores; consultoria de gestão de segurança e auditorias, com 

standards internacionais de segurança como ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17799, BS 

25999; e desenho e desenvolvimento de soluções de segurança, através da consultoria, 

apoiando o cliente na instalação, migração e updates do seu sistema; criando pacotes no 

software costumizado para ir ao encontro do modelo, processos e especificações do 

modelo de negócio.  

 

3.2. O Sistema de Avaliação de Desempenho implementado 

 

  Os instrumentos de avaliação deverão providenciar uma visão clara do 

desempenho, assim como ter a capacidade de produzir e demonstrar informação 

revelante para a melhoria do mesmo (Kearney, 1978). Estes deverão procurar 
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operacionalizar as competências, no caso do método escolhido, com base em 

comportamentos fidedignos e não generalizáveis a todos os contextos (Caetano, 2008). 

As organizações deverão ter em conta a ligação entre as práticas de recursos humanos, 

como é o caso da AD, e a estratégia das mesmas (Baird & Meshoulam, 1988), sendo 

que diferentes estratégias de negócio irão influenciar os resultados do desempenho da 

organização e dos seus colaboradores (Leea, Leeb & Wua, 2010). Neste sentido, 

importa que na área da consultoria em geral e na área de sistemas de informação em 

particular, exista a percepção da importância que estes instrumentos detêm no 

desempenho futuro nos colaboradores, mas também na retenção dos mesmos.  

 Este projeto teve como objetivo contribuir para a melhoria do processo de 

avaliação de desempenho implementado no ano transato, considerando as sugestões 

feitas e alguns pontos que irão ser referidos à posteriori ao longo deste projeto.  

 

 3.2.1. Objetivo da avaliação 

 

  

O objetivo inicial e geral da AD da consultora está relacionado com a estratégia, 

visão e missão da organização e com a melhoria contínua do desempenho e 

produtividade dos consultores. Pretendia-se que este processo fornecesse informação 

relativa à atribuição de prémios/recompensas, aumentos salariais e, principalmente, 

definição ou redefinição do plano de carreira de cada um. Por conseguinte, os objetivos 

complementares são: definição de um plano individual de formação, aumentos salariais 

para avaliações acima da média e planeamento estratégico da carreira do consultor. 

O processo de AD pretendeu, também, recolher informação relevante para a 

elaboração de políticas futuras de retenção dos colaboradores, sendo considerado, por 

conseguinte, uma ferramenta útil à redação dessas mesmas políticas. Constata-se que o 

turnover voluntário nos profissionais do setor das TI é um desafio constante nas 
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empresas de base tecnológica, pelo que importa desenvolver mecanismos que fomentem 

a retenção dos mesmos (Guha & Chakrabarti, 2014). Compreender qual a orientação de 

carreira de cada consultor é relevante para a definição de políticas de retenção e para a 

prevenção do turnover, já que esta orientação condiciona as decisões acerca da carreira, 

da mudança de empresa, e afeta as reações em relação às experiências de trabalho 

(Schein, 1975). São os sentimentos, ao invés de uma escolha refletida, que provocam a 

saída de um colaborador de uma empresa, sendo que a maioria das razões de turnover 

poderiam ter sido prevenidas (George & Alex, 2011).  

 

 3.2.2. Método de avaliação 

 

A consultora já possuia um sistema de AD instaurado (Anexo 1 e 2), aplicado 

pela primeira vez em 2014. Este sistema era e é composto por dois métodos de 

avaliação complementares: a avaliação dos objetivos/resultados de trabalho definidos no 

ano transato e a avaliação das competências, tanto comportamentais, como técnicas 

(Anexo 3 e 4). O método de avaliação por competências pressupõe que o colaborador e 

o seu responsável identifiquem as suas competências necessárias para o bom 

desempenho na função, bem como pontos fortes e pontos fracos de cada colaborador 

(Sousa et al., 2006). A “medição” das competências, por sua vez, pressupõe que seja 

avaliada a “demonstração efetiva das competências no desempenho comportamental, 

isto é, a sua manifestação concreta em comportamentos ajustados às atividades 

requeridas pelos objetivos da organização num determinado período (...)” (Caetano, 

2008, pp. 36). A avaliação das competências comportamentais para cada colaborador é 

efetuada tendo em consideração os comportamentos observados/demonstrados face a 

cada uma destas, sabendo-se que se tratam das competências críticas consideradas como 

as mais relevantes para o desempenho eficaz de qualquer função na área de IT, seja ela 
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na área de desenvolvimento, administração de redes/sistemas/bases de dados, análise de 

requisitos, entre outras. 

Para além da introdução de dimensões como as competências, foram 

introduzidos os resultados obtidos, existindo um confronto entre os objetivos 

estabelecidos no ano anterior e a sua concretização no ano avaliado. Segundo Caetano 

(2008), a gestão de desempenho por objetivos permite que exista uma análise do 

trabalho desenvolvido utilizando como padrão de comparação os objetivos 

estabelecidos no ano anterior. Deverão existir, tanto objetivos quantitativos (ex. número 

de formações realizadas; prazo de realização), como objetivos qualitativos. 

Foram introduzidas alterações ao instrumento/inquérito pré-existente, tendo por 

base o método da escala gráfica. Este método avalia o desempenho dos colaboradores 

através de fatores e critérios de avaliação previamente definidos e com pontuações 

distintas (Sousa et. al, 2006), possibilitando que os avaliadores avaliem o colaborador 

entre, por exemplo, insatisfatório e excelente, relativamente a várias qualidades como a 

assiduidade, relacionamento ou competência técnica (Cunha et al., 2010).  

Consideramos também que, numa área tão complexa como são os sistemas de 

informação, a melhor abordagem de um colaborador passa pelas várias perspetivas que 

poderão existir acerca do seu comportamento e desempenho. Para tal, a avaliação de 

360 graus poderá constituir o mais adequado processo de feedback no quadro do 

desenvolvimento profissional de um colaborador de uma organização de tecnologias de 

informação. Um processo de feedback com múltiplos avaliadores pretende que exista 

uma mudança comportamental, subsequente, do avaliado, contribuindo para o 

desenvolvimento profissional do colaborador. No entanto, neste projeto, foi utilizado 

um método 180 graus, considerando apenas a avaliação do superior hierárquico, do 

cliente e do próprio. Em alguns casos, apenas foi recolhida a avaliação do cliente e do 
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próprio. A avaliação dos pares não foi obtida, considerando que os colegas dos 

colaboradores, no projeto ou cliente em que estes estavam inseridos, são de outras 

empresas concorrentes à consultora em análise e com os quais não existe ponto de 

contacto e canal de comunicação. Não existiu, também, uma avaliação dos 

subordinados, tendo em consideração que os consultores não possuem ninguém, que 

seja da mesma empresa, a seu cargo. 

 

 3.2.3. Participantes da Avaliação de Desempenho 

 
O processo de avaliação de desempenho da consultora pretendeu avaliar todos 

os consultores que estivessem na empresa há, pelo menos 6 meses, incluindo os 

estagiários profissionais (estágios comparticipados pelo IEFP), cuja avaliação é 

elaborada com formulário próprio providenciado pelo próprio Instituto. Participaram 47 

consultores com características, funções e competências diversas. Existiram consultores 

que não participaram no processo de AD por terem entrado na empresa após o início do 

mesmo. A tabela I revela a informação relativa às faixas etárias dos consultores, sendo 

que é um dado relevante para a definição de políticas de retenção adequadas segundo a 

fase de carreira em que o colaborador se encontra.  

 

Tabela I   

Faixas Etárias 

Faixa Etária 

20 - 25 8 

26 - 30 16 

31 -35 11 

36 - 40 10 
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41 - 45 0 

46 - 50 2 

 

O regime contratual aplicado pode ser verificado na Tabela II. É de notar que 15 

consultores passaram de contrato de estágio do IEFP para contrato sem termo, 

revelando a importância que a retenção detém na consultora. Verifica-se que a maioria 

dos consultores se situa na faixa etária daqueles que mais exploram e que mais recebem 

novas e lucrativas oportunidades profissionais (Agarwal & Mehta, 2004),  sendo que a 

grande maioria não pretende passar a sua carreira na mesma empresa ou ocupação.  

 

Tabela II  

Regime Contratual 

Regime Contratual 

Estágio IEFP 5 

Sem termo 39 

Termo incerto 3 

 

Em relação às habilitações literárias, a maioria dos consultores tem o ensino 

superior (tabela III). 

Tabela III  

Habilitações Literárias 

Habilitações Literárias 

12º ano 10 

Licenciatura 31 

Mestrado 6 
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 3.2.4. Recolha de Dados 

 

Para a recolha de dados, foram utilizados dois formulários próprios, sendo que 

um foi enviado para o consultor e outro para o cliente (anexo 3 e 4). Ambos os 

formulários foram enviados via Limesurvey, um programa informático utilizado 

internamente para construção e divulgação de questionários, a todos os consultores e 

aos respetivos clientes responsáveis pela monitorização do desempenho do consultor. 

 

 3.2.5. Fases do Processo de Avaliação de Desempenho 

 

Este subcapítulo pretende descrever as fases que compunham o processo de AD 

(tabela IV), relatando algumas das mudanças introduzidas, bem como a condução do 

processo. 

Tabela IV  

Fases do Processo de AD 

Fases Janeiro Fevereiro Março Abril 

1ª: Diagnóstico         

2ª: Auto-Avaliação         

3ª: Avaliação do Cliente         

4ª: Reunião de Avaliação e Feedback         

5ª: Relatório Final         

 

1ª Fase: Diagnóstico 

O processo de AD iniciou no dia 5 de Janeiro com a recolha de informação, 

junto dos consultores, do feedback relativo à aplicação dos questionários do ano de 

2014. Essa recolha foi realizada com base nos comentários deixados nos questionários 

anteriores, mas também de forma informal, através de pequenas reuniões realizadas no 

escritório da consultora.  
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A recolha do feedback e esta fase de diagnóstico teve como intuito a validação 

dos itens e das competências escolhidas para o inquérito, tanto da auto-avaliação, como 

do cliente no ano de 2014, para que fossem introduzidas as melhorias devidas. A 

aplicação dos questionários no ano de 2014 (anexo 1 e 2) permitiu que estes fossem 

utilizados, para este projeto e para o ano corrente, como pré-teste ou teste piloto, 

revelando pontos essenciais de melhoria. Foi assim possível corrigir, atempadamente, 

alguns problemas associados à primeira aplicação do sistema. Foi, também, obtido o 

feedback de que a maioria dos consultores não tinha a informação de que objetivos 

tinham sido traçados para o ano transato, devido à falta de realização das reuniões de 

feedback e de avaliação. Este ponto foi tido em conta para a condução do processo de 

AD, sendo que existiu uma tentativa de que a maioria dos consultores tivesse essa 

mesma reunião. 

 

2ª Fase: Auto-avaliação 

A fase de auto-avaliação iniciou a 26 de Janeiro de 2015, com o preenchimento 

do questionário por parte dos consultores. A auto-avaliação pretendia que o consultor 

tivesse a oportunidade de refletir acerca do seu desempenho no ano transato, nos vários 

projetos em que participou, bem como daquilo que ambicionava para o ano corrente. O 

formulário apresenta a discriminação dos critérios de avaliação por competências, sendo 

de carácter obrigatório, estando apresentado numa escala numérica de 0 a 4. Foram 

alterados alguns pontos relativos ao questionário aplicado em 2014 (Tabela V).  

 

 

 

 



19 
 

Tabela V  

Diferenças entre os Questionários de Auto-Avaliação (2014 e 2015) 

Pontos Questionário Auto-Avaliação 2014 Questionário Auto-Avaliação 2015 

Informações Gerais 
Informações Gerais (Diretor, Chefe 

de Projeto, Colegas) 
Informações Gerais reduzidas 

Contexto Descrição do contexto 
Introdução de mais informações  

relevantes 

Achievements Foco nas realizações 

Foco nas realizações e nos 

objetivos  

específicos 

Contribuição para a Consultora Inexistente Ponto introduzido este ano 

Escala 6 níveis 5 níveis 

Auto-avaliação 21 competências 23 competências 

Competências Técnicas e comportamentais Divisão das duas áreas 

Plano de ação e Objetivos Inexistência de uma divisão 
Divisão entre os objetivos e o  

plano de ação 

 

Com base na informação apresentada na Tabela V, foram introduzidos e 

retirados alguns pontos relevantes. Em relação aos pontos retirados ou melhorados, 

estes foram os seguintes: 1) considerámos que seria irrelevante a informação relativa ao 

nome dos colegas do consultor, considerando que essa informação não seria utilizada 

para o processo, assim como a informação relativa ao chefe de projeto.; 2) redução de 

um nível na escala de avaliação, considerando que “a melhorar” e “satisfatório” 

pressupunha a mesma ação: a melhoria do desempenho do consultor; 3) divisão das 

duas áreas de competências avaliadas, as técnicas e as comportamentais, dando relevo, 

tanto a uma, como a outra; 4) divisão entre o que eram os objetivos traçados para 2015 e 

o plano de ação para concretizar esses mesmos objetivos. Anteriormente, essa divisão 

não estava clara. Por outro lado, o 5) detalhe em relação ao contexto em que o consultor 

se encontrava inserido foi considerado relevante para a possível verificação de 
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julgamentos atribuídos ou incoerência na avaliação. Existiu, também, a 6) diferenciação 

entre os objetivos traçados no ano transato e as realizações do consultor, como forma de 

compreensão se o consultor teria acesso à informação acerca dos objetivos. Em relação 

aos pontos introduzidos, e considerando que a consultora premeia aqueles que 

contribuem para além das suas funções (ex. realização de entrevistas técnicas, 

referenciação de amigos, etc.), verificámos que a informação relativa à 7) contribuição 

deveria estar presente no questionário. Relacionado com o ponto anterior, foram 

introduzidas duas competências: envolvimento e desenvolvimento de negócio, que 

também premeiam a contribuição do consultor para com a consultora. 

 

3ª Fase: Avaliação do Cliente 

Posteriormente, a terceira fase, iniciada a 9 de Fevereiro, pretendeu obter o 

feedback, através do preenchimento de um questionário, do cliente em que cada 

consultor estivesse inserido. Caso este estivesse em projetos internos, seria avaliado 

somente pelo superior hierárquico.  

De forma a fundamentar a sua avaliação, o cliente poderia também registar os 

comentários necessários à compreensão de determinada avaliação no espaço assignado 

para tal, descrevendo aspetos positivos e/ou pontos de melhoria, tanto comportamentais, 

como técnicos, relativos ao desempenho do consultor. Este ponto foi acrescentado no 

ano corrente, como tentativa de obter informação para o próximo ano de avaliação. Com 

esta informação, podemos cingir-nos às competências relevantes para aqueles que, 

habitualmente, avaliam colaboradores na área dos sistemas de informação. A terceira 

fase do processo ficou incompleta, no caso de alguns consultores, devido à falta de 

contacto com os clientes que não potencia a proximidade na comunicação e a pressão 

que se poderia exercer para o preenchimento dos questionários.  
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Tabela VI  

Diferenças entre os Questionários do Cliente (2014 e 2015) 

Pontos Questionário Cliente 2014 Questionário Cliente 2015 

Informações Gerais 
Informações Gerais (Diretor, Chefe 

de Projeto, Colegas) 
Informações Gerais reduzidas 

Contexto Descrição do contexto 
Introdução de mais informações  

relevantes 

Escala 6 níveis 5 níveis 

Competências Fortes/Fracas Técnicas e comportamentais Divisão das duas áreas 

Competências Inexistente Ponto introduzido este ano 

 

 

Com base na informação apresentada na Tabela VI, foram retirados e 

melhorados alguns pontos relacionados ao questionário do cliente, similares ao 

questionário de auto-avaliação, como 1) informação relativa ao nome dos colegas; 2) 

informação relativa ao contexto; 3) redução de um nível na escala de avaliação; 4) 

divisão clara entre as duas áreas de competências a serem avaliadas. Foi introduzido um 

ponto essencial na melhoria do questionário para o ano seguinte: quais as competências 

que o cliente valoriza num consultor, seja a nível técnico, como comportamental. Esta 

informação irá permitir reduzir ou acrescentar competências core de um consultor de 

TI.  

As sugestões que os clientes transmitiram estão relacionadas, principalmente, 

com o apoio e acompanhamento que deverá ser feito pela consultora ao consultor 

alocado. Este é um dos pontos que irá ser abordado, posteriormente, como uma das 

falhas presentes no processo de AD, mas também na generalidade da atuação da 

consultora. Os clientes forneceram, também, informação relevante acerca de quais as 

competências valorizadas num consultor de TI, destacando-se a aprendizagem contínua, 
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a tomada de decisão, know-how relativo à função, comunicação, proatividade, espírito 

de equipa, resolução de problemas, qualidade do trabalho e empenho.  

 

4ª Fase: Reunião de Feedback 

A quarta fase do processo foi decorrendo ao longo do mês de Março e Abril, 

após o preenchimento de ambos os questionários. Esta quarta fase pretendia confrontar 

e aconselhar os consultores com as expetativas e objetivos, orientá-los e aconselhá-los 

sobre as melhorias necessárias a introduzir e como atingir essas mesmas  melhorias. As 

reuniões de feedback foram agendadas pela equipa de recursos humanos, com base na 

agenda fornecida pelo manager responsável pelo consultor.  

Esta fase pretendeu explicitar e confrontar o consultor com os pontos fortes e 

fracos do seu desempenho com o intuito de promover a sua melhoria para o ano 

corrente. Pretendeu, também, a formulação conjunta dos objetivos para este ano, 

possibilitando um maior conhecimento acerca daquilo que é esperado e das 

atividades/ações a tomar. O manager e a organização deverão focalizar-se no resultado 

esperado, sendo que perante diferentes atividades que conduzam ao desenvolvimento de 

uma determinada competência, poderão aconselhar e subscrever aquela que fará mais 

sentido para o colaborador em questão. Este aconselhamento deverá surgir, apenas, caso 

o consultor tenha dificuldades em identificar ações de desenvolvimento, interferindo 

apenas o estritamente necessário nesta etapa. 

         A reunião de feedback e avaliação constitui uma sessão de discussão entre o 

colaborador e o seu supervisor, com foco nos resultados do colaborador durante o 

período de avaliação, nomeadamente o seu progresso e necessidades relacionadas com a 

sua função (Linna, Elovainio, Bos, Kivimaki, Pentti & Vahtera, 2012). Requer 

competências específicas por parte do avaliador, como é o caso de comunicação, 
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persuasão e negociação, e que contribuem para o sucesso desta. Tendo em consideração 

este aspeto, desenvolvemos um Manual para a Reunião de Feedback e avaliação (anexo 

5), cujo objetivo foi referenciar os pontos mais relevantes, os erros mais comuns e como 

preparar uma reunião cujos objetivos estivessem focados no desempenho do ano 

anterior e no planeamento do período seguinte. Este Manual pretendeu prevenir 

eventuais erros de avaliação, causando problemas na eficácia e eficiência do sistema, já 

que o conteúdo de uma reunião/entrevista de avaliação de desempenho tem um papel 

relevante na modificação das atitudes dos colaboradores (Linna, Elovainio, Bos, 

Kivimaki, Pentti & Vahtera, 2012). Cada reunião teve uma duração aproximada de uma 

hora. 

O processo de avaliação ficou incompleto, também nesta fase, devido à 

inexistência de tempo, por parte dos managers, sendo que nem todos os consultores 

obtiveram feedback relativo ao seu desempenho. A literatura refere que os processos de 

avaliação com períodos bem definidos e cumprindo os prazos definidos são vistos como 

seguindo os procedimentos adequados para fornecer feedback em oposição ao feedback 

que é dado após o período definido, visto como processualmente injusto (Selvarajan & 

Colninger, 2012). Pode-se também considerar que os consultores que não tiveram 

acesso a uma reunião de avaliação se sentiram injustiçados e que, consequentemente, 

poderão desempenhar as suas funções sem saberem, ao certo, quais os objetivos que 

foram traçados para o ano corrente. Há que notar, através do feedback recolhido na fase 

de diagnóstico, que também esta situação existiu no processo decorrido em 2014. 

 Na Tabela VII, poderemos verificar o estado final do processo de avaliação de 

desempenho, com o detalhe do número de processos completos em cada fase. 
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Tabela VII  

Número de Processos Completos 

Fases do Processo de Avaliação Processos Completos 

2ª Fase - Auto-avaliação 45 

3ª Fase - Avaliação do Cliente 34 

4ª e 5ª Fase - Reunião de 
Feedback/Relatório 

23 

 

 

Tabela VIII  

Balanço das reuniões de feedback  

Manager/Responsável Reuniões Efetuadas Reuniões em Falta Total 

Manager 1 11 23 32% 

Manager 2 0 1 0% 

Manager 3 3 0 100% 

Responsável 1 7 0 100% 

Responsável 2 2 0 100% 

Total 23 24 49% 

 

 

Figura 1: Balanço Primeiro Semestre das Reuniões de Avaliação  

 

Reuniões 
Efetuadas 

49% 

Reuniões 
em Falta 

51% 

Total 
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 Pode-se verificar, na tabela VIII, referente ao levantamento efetuado no 1º 

semestre, que apenas 51% dos consultores obeteve feedback da avaliação, um número 

bastante aquém do pretendido. Poderá também refletir-se acerca do número mal 

distribuído de consultores por cada área de negócio, com um manager responsável, que 

poderá ter contribuído para o descrédito no processo e na eficácia do mesmo. 

 

5ª Fase: Relatório Final 

         Após a reunião de feedback, os managers redigiram um relatório final (anexo 6), 

que consistiu na compilação dos principais aspetos referidos na reunião, como os 

aspetos positivos do desempenho do colaborador a premiar, bem como os objetivos 

traçados, conjuntamente, para o ano corrente. Pretendeu-se que, com esta compilação, 

fosse traçado, juntamente com a Administração da empresa, a equipa de Recursos 

Humanos e os respetivos managers, um plano de ação para cada consultor, onde 

constasse, por exemplo, o plano de formação individual. É de referir que este foi o 

primeiro ano em que a maioria dos colaboradores, embora não a totalidade, obteve 

feedback em relação ao seu desempenho no período avaliado.  

 

4: Análise e Discussão do Projeto 
 

 Do Processo de Avaliação de Desempenho saíram outputs referentes a 

necessidades de formação, de satisfação com as funções e com a empresa, a motivações 

e perspetivas de carreira, bem como sobre recompensas e benefícios. A respeito das 

necessidades de formação, tanto os consultores, como os clientes forneceram a 

informação relativa àquilo que seria necessário na continuidade do bom desempenho 

das suas funções. Relativamente à satisfação com as funções a empresa, alguns 

consultores e clientes referiram lacunas no acompanhamento existente. Tal como 
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referido anteriormente, foram alguns os consultores que obtiveram prémios aquando do 

resultado da AD, e também aumentos salariais que refletiram o bom desempenho no 

projeto avaliado. 

Há que apontar os aspetos positivos da implementação do processo de AD no 

ano de 2015 e a sua contribuição para as políticas de retenção a serem desenvolvidas na 

consultora: 1) aproximação dos consultores ao manager, através da fomentação de 

contactos regulares para a recolha da informação necessária ao processo; 2) execução de 

uma quarta fase do processo que não tinha existido até então – mesmo que incompleta. 

Esta fase ocorreu pela insistência dos RH na marcação das reuniões; 3) atribuição de 

prémios, a alguns consultores, realizada após a validação da avaliação fornecida pelo 

cliente; 4) aproximação a alguns clientes devido à informação crítica recolhida e que foi 

tida em conta para a introdução de algumas mudanças; 5) elaboração de um Manual 

para a Reunião de avaliação e feedback que poderá dotar, aqueles que farão as reuniões 

futuras, das competências necessárias para tal; 6) aumentos salariais de alguns 

consultores que tiveram avaliações de excelente, pelo cliente e superior hierárquico, e 

que também contribuem, de forma bastante relevante, para o crescimento da consultora; 

7) uma maior afirmação do papel dos RH na empresa, através da implementação de uma 

ferramenta útil. 

Há que considerar os inúmeros obstáculos ou condicionantes encontradas pelo 

caminho e que poderão ter comprometido o processo de AD e que deverão ser tidos em 

conta para anos posteriores, como é o exemplo do próprio 1) objetivo do processo de 

avaliação; 2) falta de acompanhamento dos consultores ao longo do ano; 3) inexistência 

de reunião de feedback para muitos dos consultores; 4) maior foco no recrutamento em 

detrimento do processo de AD; 5) falta de tempo e de recursos humanos disponíveis 

para se dedicarem ao processo; 6) relatório final. 
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Enumeramos de seguida alguns dos obstáculos encontrados. Consideramos que 

muitos dos obstáculos estão relacionados com a área de negócio e o atual contexto.  

 

1) Objetivo da Avaliação de Desempenho 

Primeiramente, há que refletir acerca do objetivo dúbio do processo de avaliação 

de desempenho: aumentos salariais, desenvolvimento ou outro objetivo. Estudos 

apontam para o facto de que a percepção da importância das avaliações poderá ser uma 

variável relevante relacionada com a avaliação de desempenho (Wood & Marshall, 

2008), sendo que é percepcionada como importante quando é parte de um sistema 

estrategicamente integrado de práticas de recursos humanos. Segundo os autores, 

quando a gestão dos recursos humanos é considerada estrategicamente integrada, o 

sistema de AD será, por conseguinte, mais eficaz. Um sistema de avaliação atinge o seu 

potencial quando o capital humano é valorizado dentro de uma empresa (Illa & St-

Onge, 2012); quando não ocorre, a AD é considerada um requerimento burocrático, 

com pouco ou nenhum valor em termos de desenvolvimento do colaborador ou 

melhoria do desempenho. Consideramos que, caso a gestão de recursos humanos 

estivesse estrategicamente integrada com os planos de negócio da consultoria, mais 

resultados positivos poderíamos ter revelado. Futuramente, há que repensar qual o papel 

que os recursos humanos têm na consultora. 

 

2) Falta de acompanhamento dos consultores 

Estudos apontam para o facto de que interações frequentes contribuem para 

interações mais positivas entre o manager e o colaborador, conduzindo à percepção de 

que as interações são justas (Selvarajan & Colninger, 2012). A comunicação é um 

componente chave nesta fase (Kinicki, Jacobson, Peterson & Prussia, 2013). 
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Salientamos que ao longo de todo o processo, mas mais concretamente na quarta fase, 

foram inúmeras as atividades, referidas como mais relevantes para o negócio da 

empresa (falando em questões financeiras), que se sobrepuseram ao processo, 

condicionando, por conseguinte, o desfecho do mesmo. Segundo Whitener (2001), a 

avaliação de desempenho e as compensações são duas práticas de recursos humanos 

críticas associadas ao compromisso organizacional. Considerando que o desempenho do 

colaborador é avaliado tendo por base inúmeros critérios, se a avaliação do desempenho 

é mal desenhada e administrada, os colaboradores poderão não compreender o intuito de 

existirem exercícios de avaliação (Whitener, 2001). A reflexão acerca do 

comportamento passado poderá potenciar a melhoria do desempenho do colaborador na 

organização (Anseel, Lievens & Schollaert, 2009). A falta de acompanhamento dos 

consultores foi, também, um ponto apresentado pelo cliente como uma das lacunas no 

serviço prestado. 

 

3) Ausência de Entrevista de Feedback 

A ausência de uma entrevista de avaliação e feedback, no caso de um número 

considerável de consultores, poderá ser um risco para as organizações (Linna, 

Elovainio, Bos, Kivimaki, Pentti & Vahtera, 2012). Os autores referem que os 

colaboradores que não recebem feedback e que não têm a oportunidade de expressar as 

suas ideias poderão considerar que a organização é injusta. As organizações necessitam 

de ouvir as preocupações e motivações dos colaboradores, comunicando com estes, 

fornecendo feedback contínuo, providenciando crescimento e oportunidades de 

desenvolvimento, bem como adoptando medidas e sistemas de recompensas que 

estejam articulados com as expetativas destes (Agarwal & Mehta, 2014). Guha & 

Chakrabarti (2014) constataram que os profissionais de TI se preocupam com o 
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desenvolvimento da sua carreira. Por conseguinte, as organizações deveriam oferecer 

um plano de desenvolvimento de carreira de forma a promoverem a retenção dos 

colaboradores.  

Constatou-se que as políticas de recursos humanos são vitais na criação de um 

sentimento de compromisso e de ligação entre os colaboradores no desempenho das 

suas funções (Whitener, 2001). Os colaboradores, ao sentirem que estas práticas estão a 

ser bem geridas, respondem de forma recíproca, demonstrando elevados níveis de 

compromisso e uma baixa intenção de turnover (Whitener, 2001). Consideramos que, 

para existir este acompanhamento mais próximo, bem como a sua intervenção no 

processo de avaliação, deverá existir, futuramente, formação. A introdução, este ano, de 

um Manual para a Reunião de Avaliação poderá ter sido o primeiro passo na construção 

de um sistema benéfico e contributivo para os consultores. Segundo Illa & St-Onge 

(2012), a formação permite que as intervenções sejam mais competentes, bem como 

poderá aumentar a motivação para a realização de determinadas ações. Referem, 

também, que tanto a formação, como o reconhecimento do colaborador poderão 

assinalar que todos aqueles que estão envolvidos no processo valorizam a avaliação do 

desempenho. 

 

4) Foco no Recrutamento e Seleção 

 O foco no recrutamento e na colocação e seleção da pessoa para determinada 

oportunidade de um determinado cliente, em detrimento de toda e qualquer atividade de 

recursos humanos - neste caso, a AD - condiciona aquilo que poderia ser desenvolvido a 

nível de carreira individual e tendo consequências na própria retenção e motivação do 

consultor. Uma AD eficaz requere, não só uma coordenação com outras práticas, mas 

também um contexto organizacional que apoie essas mesmas práticas (Levy & 
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Williams, 2004). Mais uma vez, há que considerar a competitividade deste nicho de 

negócio e que, sem atividades que promovam a ligação com a empresa e que 

demonstrem o interesse da mesma por cada consultor, a probabilidade deste trocar e 

optar por uma outra empresa que vai ao encontro das suas necessidades, é enorme. Na 

área dos Sistemas de informação, e pela criação de novos horizontes de carreira nesta 

indústria, existiu a multiplicação de perspetivas de mobilidade dos profissionais de IT 

nas várias empresas/consultoras. Os managers em consultoras de IT deverão estar 

cientes de que o professional de IT é alguém que está atento a oportunidades 

alternativas de emprego (Kaplan & Lerouge, 2007). Esta questão coloca-se com maior 

ênfase no patamar de carreira de um junior. Segundo Krishnan & Singh (2010), um 

colaborador que permanece numa organização contra a sua vontade ou motivação causa 

estragos, mais concretamente na qualidade do trabalho executado, assim como na moral 

dos outros colaboradores. Há que ter em consideração que o professional de IT é único, 

combinando as características particulares do setor, bem como do ambiente de trabalho 

(Kaplan & Lerouge, 2007). 

 

5) Falta de recursos humanos disponíveis 

Poderá também colocar-se a hipótese de existirem poucos recursos humanos 

disponíveis para se dedicarem, a tempo parcial, aos consultores e ao processo de AD. A 

função de um manager é, tal como o nome indica, gerir os consultores, seja a sua 

carreira, seja a sua permanência na empresa - ou projeto/cliente. No entanto, como na 

grande maioria das empresas, e para sobrevivência no mercado, o foco principal do 

trabalho é manter uma relação próxima com o cliente para angariar negócio e mais 

oportunidades. Esta situação poderá comprometer o envolvimento destes naquele que 

seria um dos seus papéis - o desenvolvimento de carreira do consultor. Esse 
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desenvolvimento não passa, somente, pelo melhor projeto no melhor cliente, mas 

também pela escuta das necessidades de cada um e das suas perspetivas de 

carreira/futuro. Poderemos, também, colocar a seguinte questão: será que alguns 

avaliadores estão, inerentemente, mais confortáveis, do que outros em completar as 

tarefas de avaliação? (Saffie-Robertson & Brutus, 2014). Considerando que as funções 

de manager têm, necessariamente, o contacto com pessoas, parece-me que esta questão 

poderá não se colocar. 

 

6) Relatório Final 

Relacionado com a lacuna na definição do objetivo central do processo de AD, e 

a pouca importância atribuída ao processo, o relatório final, que compilava a informação 

referida na reunião de avaliação de feedback, não foi transmitido ao consultor. Este 

relatório tinha como principal objetivo a concordância, escrita, do consultor com os 

objetivos definidos para o ano corrente, mas também a definição do plano de carreira 

definido pelo manager. 

 

5: Sugestões de melhoria 
 

 Aquando da definição dos objetivos do Processo de AD, foram tidas em conta as 

necessidades prementes dos consultores, com base em indicadores referentes ao ano 

transato (ex. turnover, número de formações ministradas, entrada de colaboradores, 

motivação, etc.). Para tal, foram estabelecidos dois objetivos: o administrativo, como a 

administração salarial, as promoções, e o reconhecimento dos bons e maus resultados; 

bem como o de desenvolvimento, como o estabelecimento de objetivos, de necessidades 

de formação e a identificação dos pontos fortes e fracos de cada consultor. No entanto, 

com base na literatura existente, verifica-se que a junção, num mesmo período, destes 
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dois objetivos, no fundo opostos, poderá ser visto como negativo. Consideramos que 

este deverá ser um ponto de reflexão para o próximo ano, refletindo acerca do objetivo 

premente do processo de avaliação de desempenho. 

 Consideramos que poderão ser introduzidas melhorias ao processo de AD, com 

base nos resultados e informação obtida e recolhida no projeto, bem como deverá existir 

uma maior reflexão acerca dos pontos que irão ser referidos abaixo. 

  

1) Objetivo da avaliação de AD 

O objetivo geral e específico do processo de AD deverá ser revisto, de forma a 

que este processo tenha impacto na gestão da carreira do consultor e que esteja alinhado 

com todos os outros sistemas de recursos humanos existentes na consultora.  

 

2) Divulgação do Processo de AD 

A divulgação do processo de AD deverá ser melhorada, para que os 

intervenientes (consultores, clientes, managers e administração) tenham acesso a toda a 

informação relevante e atualizada: objetivo do processo, calendarização/fases a cumprir, 

intervenientes, resultados e impacto futuro, entre outros tópicos. O ponto relevante será 

a aposta numa comunicação interna que deverá ser feita em torno dos benefícios e 

utilidade do processo de AD, tanto para a administração, como para os consultores. Esta 

comunicação e campanha interna poderá ser feita de inúmeras formas: e-mail, teamwork 

(plataforma de divulgação de alguns conteúdos relevantes), encontro no início do ano. 

 

3) Periodicidade 

Deverá ser analisada qual a periodicidade do processo de AD: deverá manter-se 

anual, ou ser por projeto. Consideramos que a recolha de informação por projeto/cliente, 
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trará um feedback mais alargado e, porventura, mais fidedigno da realidade do 

consultor. Verifica-se que os colaboradores podem percepcionar o feedback proveniente 

de várias fontes de avaliação como menos propício a influências políticas ou fatores 

pessoais do que vindo de uma única fonte (Selvarajan & Cloninger, 2012). 

Considerando que trabalhar em consultoria e em regime de outsourcing permite a 

passagem por vários clientes num só ano, seria necessário reconhecer o feedback do 

desempenho do colaborador ao longo do ano e não somente numa altura específica. 

Diferentes stakeholders observam a mesma realidade de forma diferente (Simmons & 

Eades, 2004). Consideramos que obter uma única avaliação num último projeto poderá 

condicionar o resultado da avaliação do consultor, tendo em consideração que a sua 

adaptação poderá ser condicionada por vários fatores externos, prejudicando, por 

conseguinte, o seu desempenho. Estudos apontam para a mesma linha de raciocínio, de 

que o ambiente de trabalho desempenha um papel crucial no reforço do desempenho do 

colaborador, sendo que um mau ambiente de trabalho cria obstáculos à manutenção de 

um desempenho produtivo e satisfatório, promovendo o insucesso (Ganapathi & Balaji, 

2008). 

 

4) Recolha da informação 

A forma como foram recolhidas as avaliações dos clientes condicionou os 

timings definidos e, consequentemente, o término do processo de AD. Não tendo os RH 

contacto com os clientes, torna-se difícil angariar as respostas e demonstrar o interesse e 

a importância deste processo para a carreira do colaborador. Futuramente, os RH 

deverão ter um papel mais interventivo no processo, desenvolvendo um contacto mais 

próximo com os clientes, seja através de e-mail, ou reuniões presenciais. Este poderá ser 
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o ponto mais difícil de ser implementado, pelo facto da política interna da empresa ser 

outra: são os managers que contactam o cliente. 

 

5) Feedback fornecido aos clientes 

Como promoção para o envolvimento dos clientes no processo de AD, deverá, 

futuramente, ser dado feedback das avaliações recolhidas e sobre o impacto que essas 

mesmas avaliações terão nos procedimentos adoptados e do plano traçado para cada 

consultor. Pretende-se que as sugestões de melhoria dos clientes sejam ouvidas, 

potenciando a aproximação do cliente à consultora. O cliente deverá percepcionar que a 

mudança na atitude, se for esse o caso, ou no desempenho do consultor, foi devido, não 

só, mas também, à avaliação que forneceu. Futuramente, deverá existir um campo em 

que seja questionado, de forma direta, que sugestões estes poderão ter em relação ao 

processo de AD, e não somente em relação ao consultor ou à empresa; irão ser 

introduzidas as competências relevantes referenciadas pelos mesmos, e com base, 

também,  na estratégia e visão da consultora. 

 

6) Questionário 

 Deverá ser feita uma análise de quais os campos que deverão permanecer, 

porque obtiveram maior feedback, e quais deverão ser retirados porque poderão 

estender, em demasia, o questionário apresentado.  

 

7) Reunião de Avaliação e Feedback 

Deverá ser repensado quem será a pessoa indicada para fornecer o feedback ao 

consultor em contexto de reunião, se deverá continuar a ser o manager ou alguém dos 

RH, possivelmente com maior sensibilidade para as questões que é necessário a 
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abordagem. O facto de ser um membro dos RH poderá promover o desenvolvimento do 

processo, pela maior disponibilidade a nível de tempo e pelo impacto que pretende que 

este processo tenha na consultora e na carreira de cada consultor. 

 

8) Turnover, Retenção e AD 

Existe uma necessidade de se criarem políticas de retenção, cujo ponto de 

partida poderá ser a AD e os outputs obtidos. Esta retenção poderá iniciar, tal como foi 

referido anteriormente, pelo aumento de confiança na organização (ex. através de 

reuniões periódicas com os managers) e também pela diminuição do turnover. 

Consideramos que uma das políticas instituídas, decorrente do estabelecimento de 

objetivos para o ano corrente, de existirem gestores de áreas de competências, poderá 

promover a diminuição da intenção de turnover. As funções destes consultores foram 

alargadas à gestão de uma determinada competência, como ex. Java, sendo que ficaram 

incumbidos de estabelecerem os testes técnicos utilizados para a segunda fase do 

processo de recrutamento; referência de formações na área, entre outras funções. O 

alargamento de funções permite um maior envolvimento com a consultora e, 

consequentemente, maior motivação e satisfação com a mesma. Estudos apontam para o 

facto de que determinadas componentes do empowerment psicológico, como um 

aumento de autonomia e participação nalgumas decisões, diminui, de forma 

significativa, a intenção de turnover dos profissionais de IT (Kim, 2005). O 

empowerment transmite aos colaboradores a ideia de que a organização suporta e confia 

nas suas tarefas e no seu papel e que as suas contribuições irão beneficiar a organização 

(Erturk & Vurgun, 2015). A confiança também poderá ser incutida através de feedback 

acerca do desempenho do colaborador, através da partilha de informação (Erturk & 

Vurgun, 2015). 
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9) Relatório Final 

Verificámos que os relatórios finais foram mal preenchidos pelos managers, 

pela falta de informação disponibilizada para um correto preenchimento. Pelo feedback 

obtido este ano, consideramos que seria relevante elaborar um Manual de 

Preenchimento do relatório, com as directrizes do que deverá ficar explicitado em cada 

ponto. Adicionalmente, e relacionado com o preenchimento do relatório, deverá ser 

incluído no Manual da reunião de avaliação e feedback  do que se trata um objetivo e 

como deverão ser traçados os objetivos dos consultores. Estes dois manuais irão 

permitir que o processo seja mais eficaz, eficiente e bem conduzido. 

Futuramente, deverá ser fornecido o relatório final, com as principais 

informações referidas na reunião de avaliação, bem como o plano de carreira definido 

pelo manager, juntamente com as indicações da Administração e a participação dos RH. 

Este relatório permite que o colaborador tenha consciência dos objetivos traçados, do 

plano de ação para cada um, assim como de quais os indicadores pelos quais será 

avaliado no ano seguinte. 

 

10) Elaboração de Planos de Carreira 

A informação recolhida no processo de AD permite que seja desenvolvido um 

plano de carreira para cada consultor. Nesse plano, deverá estar a informação dos 

objetivos traçados, da motivação do consultor, das formações definidas para aquele ano, 

tendo por base a estratégia organizacional definida. Consideramos que o consultor de TI 

valoriza, tal como foi referido anteriormente, um plano de carreira bem definido. A 

inexistência desse mesmo plano poderá levar à procura de novas oportunidades de 

acordo com a motivação de cada um. É importante ter em conta que o professional de 

IT gere a sua própria carreira (Donnelly, 2009). De acordo com o autor, esta situação 
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ocorre porque estes professionais detêm conhecimentos valiosos e porque têm um 

enorme leque de opções de carreira, tanto dentro, como fora das organizações. A 

consultora em questão deverá refletir em como poderá acompanhar a carreira do 

consultor e como poderá satisfazer e motivar um professional em constante mudança. 

 

6: Conclusões 
 

 Consideramos que a avaliação de desempenho é uma ferramenta de gestão de 

recursos humanos que pretende obter informações diversas, nomeadamente acerca de 

pontos fortes e fracos do colaborador, com o intuito de utilizar essa informação para a 

gestão da carreira da pessoa. Esta gestão de carreira deverá ser pensada de acordo com a 

área de negócio em que a empresa se encontra, com a estratégia da empresa, mas 

também com a fase de carreira em que o colaborador se encontre. 

 Este projeto pretendeu aplicar uma das ferramentas mais completas que os RH 

têm à sua disposição para a gestão da carreira dos colaboradores, refletindo também na 

sua aplicação no contexto competitivo das tecnologias de informação. Os principais 

contributos deste projeto foram os seguintes: promoção da ligação da empresa com os 

consultores, a sua maioria em contexto de outsourcing, através da figura do manager; 

reflexão acerca da importância da introdução de uma ferramenta complexa como a AD 

na consultora e na definição de políticas de retenção e potencialidade na redução da taxa 

de turnover; atribuição de prémios aos consultores que obtiveram um desempenho 

global de “excelente”; definição de algumas formações para alguns consultores com 

impacto significativo no desempenho que terão no cliente; reconhecimento da 

importância da avaliação do cliente para o desempenho futuro, não só do consultor, mas 

também da própria consultora. 



38 
 

 Refletindo acerca da ligação entre a AD e a retenção, um colaborador motivado, 

satisfeito e comprometido com a organização é mais produtivo e, consequentemente, 

terá um melhor desempenho e será menos propenso a abandonar a organização. 

Considerando que a atração “por um melhor salário” é uma das principais razões 

apontadas pelos profissionais de TI para abandonarem uma empresa (Guha & 

Chakrabarti, 2014), há que repensar que políticas a consultora deverá tomar para 

contornar esta situação. O estabelecimento de um bom relacionamento com o cliente, 

através do feedback constante, seja ao longo do ano, seja em alturas específicas com o 

processo de AD, poderá promover um aumento no pagamento por cada recurso humano 

e, consequentemente, um aumento salarial. 

 Evidenciando, não só aquilo que deverá ser pensado no futuro, mas também 

aquilo que a consultora tem é de salientar que, atualmente, existe, um Programa de 

Mentoring que, para além de outros objetivos, tenta promover a retenção dos 

colaboradores. Verifica-se que uma relação de mentoria promove uma ligação 

emocional à organização e um sentimento de orgulho em pertencer a esta (Guha & 

Chakrabarti, 2014). A definição de áreas de competências internas e a atribuição, 

através de um concurso interno, da sua gestão a um consultor, promove, também, uma 

ligação com a empresa através de um contributo pessoal. Estes consultores são 

recompensados, de igual forma, pela sua contribuição. As recompensas justas e 

equitativas são vistas como suporte e contribuição para o bem-estar dos colaboradores 

(Erturk, 2014). 

 Consideramos que a consultora já deu alguns passos naquele que deverá ser o 

caminho: motivar os colaboradores, desenvolver a sua carreira e retê-los através de 

políticas que façam sentido no patamar de carreira e de vida em que se encontram. O 

reconhecimento do colaborador, seja em que patamar de vida ou carreira estiver, é um 
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fator fundamental para a motivação (Erturk, 2014), a par com a preocupação com as 

necessidades do colaborador e a promoção da sua participação nas tomadas de decisão. 
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8: Anexos 
 

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2014 

 

 

Introdução Questionário 

Olá! 

Este Questionário de Autoavaliação é a 2ª Etapa do Processo de Avaliação de Desempenho da 

Consultora, relativo ao ano de 2013. 

Pedimos-te que sejas o mais preciso, sincero e espontâneo possível nas respostas dadas ao questionário. 

  

Agradecemos a tua colaboração, 

HR Team 

 

 

 

CONTEXTO 

Informações Gerais 

 

Nome  

Empresa Cliente (se aplicável)  

Nome do Projeto/Departamento  

Diretor de Departamento  

Chefe de Projeto  

Chefe de Equipa  

Colegas  

Data desde a qual está neste 

contexto 

 

 

 

Descrição do Período em Análise 

Efetua uma descrição factual e pormenorizada do período a que se refere esta avaliação. 

 

 

 

ACHIEVEMENTS 2013 

Indica quais tuas realizações (individuais e/ou organizacionais) em 2013 

 

(Eg. Formações frequentadas ou certificações obtidas; ter sido formador; teres sido mentor; ter 

recomendado um amigo que foi contratado para a iCreate…) 
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AUTOAVALIAÇÃO 

 

Com base no ocorrido no ano transato (2013) e seguindo a escala, realiza a tua autoavaliação 

relativamente às dimensões abaixo indicadas: 

 

Escala: 

0 – Não se aplica 

1 – Insatisfatório 

2 – A melhorar 

3 – Satisfatório 

4 – Bom 

5 – Excelente 

 

 0 1 2 3 4 5 

Assiduidade 

Capacidade de cumprir o compromisso previamente 

definido de estar presente no seu lugar de trabalho 

      

Pontualidade 

Capacidade de cumprir horários, deveres e compromissos 

      

Disponibilidade 

Atitude colaborativa mostrando disponibilidade imediata 

para a resolução de problemas e desafios que lhe são 

colocados 

      

Adaptabilidade 

Comportamento orientado para adaptar e trabalhar 

eficazmente em situações diferentes, com pessoas e 

equipas diversas. Pressupõe a adesão a eventuais 

mudanças organizacionais que impliquem alterações de 

processos e metodologias de trabalho na sua área de 

atividade 

      

Comunicação 

Capacidade de comunicar de forma clara, assertiva e 

dinâmica, na interação com terceiros, quer seja com 

indivíduos com mais conhecimentos na área, quer com 

indivíduos com menos conhecimentos. 

      

Relacionamento Interpessoal 

Facilidade em estabelecer e manter relações com os seus 

colegas, colaboradores e superiores hierárquicos, bem 

como com outras pessoas pertencentes a outras 

organizações no âmbito de parcerias existentes 

      

Trabalho de Equipa 

Capacidade de trabalhar em equipa de forma cooperante, 

promovendo a interajuda e revelando uma atitude que 

potencie sinergias para a obtenção de objetivos comuns 

      

Liderança 

Capacidade de manifestar comportamentos que orientem 

e motivem os outros numa direção clara. Implica 
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igualmente dinamizar e comprometer a equipa com 

objetivos mais amplos e padrões de desempenho 

superiores, responsabilizando-os pelos resultados obtidos 

e reconhecendo os seus sucessos 

Conhecimentos Técnicos/Know-How 

Ser detentor dos conhecimentos técnicos necessários para 

a execução correta das suas funções acompanhamento, 

para isso, a evolução dos métodos e ferramentas 

diretamente relacionadas com a sua área de atuação. 

      

Qualidade 

Capacidade de desenvolver o trabalho com um nível de 

excelência adequado às expetativas depositadas. 

      

Reporting 

Capacidade de transmitir de forma sucinta e quantitativa 

as suas tarefas ao seu superior hierárquico 

      

Orientação para os Resultados 

Capacidade de dinamizar a realização das atividades 

atingindo os objetivos definidos e acompanhando os 

resultados. Envolve um esforço e empenho permanentes 

na consecução de objetivos considerados ambiciosos e no 

aproveitamento de oportunidades para os superar. 

      

Capacidade de análise/Resolução de Problemas 

Capacidade de solucionar um problema, analisando as 

relações de causa-efeito e estabelecendo prioridades de 

atuação. É capaz de tornar clara e compreensíveis as 

situações de trabalho mais complexas. 

      

Proatividade 

Capacidade de antecipar eventuais necessidades e/ou 

dificuldades de forma a minimizá-las no futuro, através da 

apresentação de soluções 

      

Espírito Crítico 

Capacidade de analisar métodos ou quaisquer assunções 

pré-definidas e avaliar a sua razoabilidade 

      

Criatividade 

Encontro de soluções inovadoras para problemas ou 

dificuldades inesperadas que se lhe deparem 

      

Motivação 

Ser detentor de força interna para que desenvolva com 

sucesso as suas funções e atinja os objetivos definidos 

      

Aprendizagem 

Capacidade de adquirir novos conhecimentos e utilizá-los 

de forma prática e teórica no seu quotidiano melhorando 

processos, métodos e resultados das suas tarefas 

      

Autonomia 

Capacidade de realizar tarefas de forma independente, 

revelando capacidade de tomada de decisão, sem 

necessitar de supervisão constante 

      

Ritmo de Trabalho 

Capacidade de executar as suas tarefas a um ritmo 

rápido, sobre uma pressão considerável, por forma a 

terminá-las dentro dos tempos previstos 

      

Planeamento e Organização 

Capacidade de estabelecer uma sequência de ação para 

alcançar um objetivo específico, determinar prioridades e 

fazer uma gestão do tempo e de recursos de uma forma 

eficaz, impondo prazos realistas 
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PONTOS FORTES E A MELHORAR 

 

Indica quais são as tuas características comportamentais e técnicas mais fortes 

Nível Comportamental  

Nível Técnico  

 

Indica quais são as tuas características comportamentais e técnicas que deverias melhorar 

Nível Comportamental  

Nível Técnico  

 

 

Indica qual é na tua avaliação o teu nível de desempenho 

 1 2 3 4 5 

Avaliação Global      

 

1 – Insatisfatório 

2 – A melhorar 

3 – Satisfatório 

4 – Bom 

5 – Excelente 

 

PLANO DE AÇÃO 2014 

 

PLANO DE AÇÃO E OBJETIVOS A REALIZAR EM 2014 

Desenvolvimento Pessoal  

Desenvolvimento Organizacional  

Desenvolvimento de Negócio  

(Eg. Formações e/ou certificações frequentadas; ser formador; ser mentor; recomendar um amigo que foi 

contratado para a iCreate; trazer uma oportunidade de negócio; fazer uma apresentação/conferência; 

participar na melhoria de um determinado processo organzicional…) 

 

 

COMENTÁRIOS 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO DO CLIENTE 2014 

 

Introdução Questionário 

 

Olá! 

Este Questionário de Avaliação de Desempenho – Cliente é uma das Etapas do Processo de Avaliação de 

Desempenho da Consultora, relativo ao ano de 2014. 

Pedimos-lhe que seja o mais preciso, sincero e espontâneo possível nas respostas dadas ao questionário de 

avaliação do consultor (nome do colaborador avaliado). 

  

Agradecemos a sua colaboração, 

HR Team 

 

 

 

CONTEXTO 

Informações Avaliador 

 

Nome  

Cargo  

Empresa  

 

Informações Gerais 

 

Nome do Consultor  

Nome do Projeto/Departamento  

Diretor de Departamento  

Chefe de Projeto  

Chefe de Equipa  

Colegas (facultativo)  

 

 

Descrição do Período em Análise 

 

Efetua uma descrição factual e pormenorizada do período a que se refere esta avaliação. 
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AVALIAÇÃO 

Para o colaborador sob avaliação, com base no ocorrido no ano transato (2013) e seguindo a escala, 

realize a sua avaliação relativamente às dimensões abaixo indicadas: 

 

Escala: 

0 – Não se aplica 

1 – Insatisfatório 

2 – A melhorar 

3 – Satisfatório 

4 – Bom 

5 – Excelente 

 

 0 1 2 3 4 5 

Assiduidade 

Capacidade de cumprir o compromisso previamente 

definido de estar presente no seu lugar de trabalho 

      

Pontualidade 

Capacidade de cumprir horários, deveres e compromissos 

      

Disponibilidade 

Atitude colaborativa mostrando disponibilidade imediata 

para a resolução de problemas e desafios que lhe são 

colocados 

      

Adaptabilidade 

Comportamento orientado para adaptar e trabalhar 

eficazmente em situações diferentes, com pessoas e 

equipas diversas. Pressupõe a adesão a eventuais 

mudanças organizacionais que impliquem alterações de 

processos e metodologias de trabalho na sua área de 

atividade 

      

Comunicação 

Capacidade de comunicar de forma clara, assertiva e 

dinâmica, na interação com terceiros, quer seja com 

indivíduos com mais conhecimentos na área, quer com 

indivíduos com menos conhecimentos. 

      

Relacionamento Interpessoal 

Facilidade em estabelecer e manter relações com os seus 

colegas, colaboradores e superiores hierárquicos, bem 

como com outras pessoas pertencentes a outras 

organizações no âmbito de parcerias existentes 

      

Trabalho de Equipa 

Capacidade de trabalhar em equipa de forma cooperante, 

promovendo a interajuda e revelando uma atitude que 

potencie sinergias para a obtenção de objetivos comuns 

      

Liderança       
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Capacidade de manifestar comportamentos que orientem 

e motivem os outros numa direção clara. Implica 

igualmente dinamizar e comprometer a equipa com 

objetivos mais amplos e padrões de desempenho 

superiores, responsabilizando-os pelos resultados obtidos 

e reconhecendo os seus sucessos 

Conhecimentos Técnicos/Know-How 

Ser detentor dos conhecimentos técnicos necessários para 

a execução correta das suas funções acompanhamento, 

para isso, a evolução dos métodos e ferramentas 

diretamente relacionadas com a sua área de atuação. 

      

Qualidade 

Capacidade de desenvolver o trabalho com um nível de 

excelência adequado às expetativas depositadas. 

      

Reporting 

Capacidade de transmitir de forma sucinta e quantitativa 

as suas tarefas ao seu superior hierárquico 

      

Orientação para os Resultados 

Capacidade de dinamizar a realização das atividades 

atingindo os objetivos definidos e acompanhando os 

resultados. Envolve um esforço e empenho permanentes 

na consecução de objetivos considerados ambiciosos e no 

aproveitamento de oportunidades para os superar. 

      

Capacidade de análise/Resolução de Problemas 

Capacidade de solucionar um problema, analisando as 

relações de causa-efeito e estabelecendo prioridades de 

atuação. É capaz de tornar clara e compreensíveis as 

situações de trabalho mais complexas. 

      

Proatividade 

Capacidade de antecipar eventuais necessidades e/ou 

dificuldades de forma a minimizá-las no futuro, através da 

apresentação de soluções 

      

Espírito Crítico 

Capacidade de analisar métodos ou quaisquer assunções 

pré-definidas e avaliar a sua razoabilidade 

      

Criatividade 

Encontro de soluções inovadoras para problemas ou 

dificuldades inesperadas que se lhe deparem 

      

Motivação 

Ser detentor de força interna para que desenvolva com 

sucesso as suas funções e atinja os objetivos definidos 

      

Aprendizagem 

Capacidade de adquirir novos conhecimentos e utilizá-los 

de forma prática e teórica no seu quotidiano melhorando 

processos, métodos e resultados das suas tarefas 

      

Autonomia 

Capacidade de realizar tarefas de forma independente, 

revelando capacidade de tomada de decisão, sem 

necessitar de supervisão constante 

      

Ritmo de Trabalho 

Capacidade de executar as suas tarefas a um ritmo 

rápido, sobre uma pressão considerável, por forma a 

terminá-las dentro dos tempos previstos 

      

Planeamento e Organização 

Capacidade de estabelecer uma sequência de ação para 

alcançar um objetivo específico, determinar prioridades e 

fazer uma gestão do tempo e de recursos de uma forma 

eficaz, impondo prazos realistas 
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PONTOS FORTES E A MELHORAR 

 

Indique quais são as características comportamentais e técnicas mais fortes do Colaborador 

Nível Comportamental  

Nível Técnico  

 

Indique quais são as características comportamentais e técnicas que o Colaborador deve melhorar 

Nível Comportamental  

Nível Técnico  

 

Indique qual a sua avaliação relativamente ao nível de desempenho do Colaborador 

 1 2 3 4 

Avaliação Global     

 

1 – Insatisfatório 

2 – A melhorar 

3 – Satisfatório 

4 – Bom 

5 – Excelente 

 

 

NECESSIDADES FORMAÇÃO 2014 

 

Indique quais as Necessidades de Formação do Colaborador 

 

 

Indique se o Colaborador poderá frequentar cursos de formação em horário laboral sem 

penalização na faturação acordada 

 

Sim  

Não  

 

Durante quantos dias? 

 

2 dias/ano  
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5 dias/ano  

10 dias/ano  

 

EXPETATIVAS 

Indique quais as suas expetativas em relação ao Colaborador para o ano de 2014 

 

 

 

COMENTÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO 2015 

  

 

Introdução Questionário 

 

Olá! 

Este Questionário de Autoavaliação é a 2ª Etapa do Processo de Avaliação de Desempenho da 

Consultora, relativo ao ano de 2014. 

Pedimos-te que sejas o mais preciso, sincero e espontâneo possível nas respostas dadas ao questionário. 

  

Agradecemos a tua colaboração, 

HR Team 

 

Questões do Questionário 

  

BALANÇO 2014 

  

 

CONTEXTO 

Informações Gerais 

Nome  

Empresa Cliente (se aplicável)   
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Chefe de Equipa   

Data desde a qual estás neste contexto   

  

  

 

Descrição do Contexto 

Descreve o último projeto em que estiveste inserido (> a um mês) 

Designação da Função/Área Funcional   

Descrição Sumária da Função (principais Tarefas e 

Responsabilidades) 
  

Descrição do Ambiente de Trabalho   

  

  

  

 

ACHIEVEMENTS E OBJETIVOS 2014 

 

Indica quais tuas realizações e objetivos em 2014 

Desenvolvimento  Organizacional   

Desenvolvimento Pessoal   

Desenvolvimento de negócio   

Desenvolvimento de Produção (Projetos)   

(Eg. Formações frequentadas ou certificações obtidas; ter sido formador; ter sido mentor) 

  

  

Contribuição para a Consultora 

             Quantos colegas referenciaste para contratação? 

 

             Em média, quantas entrevistas técnicas realizaste por mês?   

 

             Quantos mentees tiveste a teu cargo no ano transato? (aplicável a mentores) 

 

             Quantas oportunidades de negócio identificaste? 

 

             Que outras contribuições consideras relevantes? 

 

AUTOAVALIAÇÃO 

 

Com base no ocorrido no ano transato (2014) e seguindo a escala, realiza a tua autoavaliação 

relativamente às dimensões abaixo indicadas: 

  

Escala: 

0 – Não se aplica 
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1 – Insatisfatório 

2 – Satisfatório 

3 – Bom 

4 – Excelente 

  

Competências* Descrição Pontuação 

Assiduidade 
  

Compareco no local de trabalho, no horário 

previamente estabelecido. 

 

Pontualidade Cumpro horários, deveres e compromissos.   

Disponibilidade Demonstro recetividade e prestabilidade em 

prole dos bons resultados da minha equipa, 

mesmo que fora de horas. 

  

Adaptabilidade* Mantém a eficácia quando experimenta 

grandes mudanças nas tarefas de trabalho ou 

no ambiente de trabalho; ajusta, de forma 

efetiva, o trabalho em novas estruturas de 

trabalho, processos, requisitos, ou culturas. 

  

Comunicação* Transmite, de forma clara, as ideias, através 

de variados meios, a qualquer indivíduo ou 

grupo, envolvendo o público, ajudando-os a 

entender e a reter a mensagem. 

  

Relacionamento Interpessoal Detenho estabilidade e bom senso no 

relacionamento com os meus colegas de 

trabalho e superiores. 

  

Trabalho de Equipa/Espírito de 

Equipa* 

Participa ativamente como membro de uma 

equipa, conduzindo-a para a concretização 

de objetivos. Mantém relações fortes e 

pessoais com membros da equipa. 

  

Liderança/Construção de uma 

Equipa com elevado desempenho* 

Desenvolve uma equipa capaz, diversificada 

e coesa para maximizar as suas 

competências; motiva os outros para 

alcançar os objetivos da organização; 

reconhece e premeia as contribuições. 

  

Conhecimentos Técnicos/Know-

How* 

Alcança um nível satisfatório de 

competência ou conhecimento na sua área 

técnica; mantém-se em constante 

desenvolvimento. 

  

Qualidade* Realiza as tarefas, considerando todas as 

áreas envolvidas, demonstra preocupação 

com todos os aspectos do trabalho; verifica 

com precisão os processos e as tarefas. 

  

Reporting Transmito de forma sucinta e quantitativa as 

minhas tarefas ao meu superior hierárquico. 

  

Orientação para os Resultados Dinamizo a realização das atividades 

atingindo os objetivos definidos e 

acompanhando os resultados. Esforço-me na 

consecução de objetivos considerados 

ambiciosos e no aproveitamento de 

oportunidades para os superar. 

  

Capacidade de análise/Resolução 

de Problemas* 

Utiliza o bom senso ou a lógica para 

identificar e analisar os problemas, 
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desenvolvendo soluções alternativas e 

acções correctivas. 

Proatividade* Toma medidas imediatas para atingir os 

objectivos; supera-se. 

  

Espírito Crítico Analiso os métodos ou quaisquer assunções 

pré-definidas e avalio a sua razoabilidade. 

  

Criatividade Encontro soluções inovadoras para 

problemas ou dificuldades inesperadas que 

surjam. 

  

Motivação Detenho força interna para desenvolver com 

sucesso as minhas funções e atingir os 

objetivos definidos. 

  

Aprendizagem Contínua* Identifica, de forma ativa, novas áreas de 

aprendizagem; criando regularmente e 

tirando partido das oportunidades de 

aprendizagem; utiliza os conhecimentos 

recém-adquiridos no trabalho. 

  

Autonomia Realizo tarefas de forma independente, 

revelando capacidade de tomada de decisão, 

sem necessitar de supervisão constante. 

  

Ritmo de Trabalho Executo as minhas tarefas a um ritmo 

rápido, sobre uma pressão considerável, por 

forma a terminá-las dentro dos tempos 

previstos. 

  

Planeamento e Organização Estabeleço prioridades nos objetivos que me 

são fixados. 

  

Desenvolvimento de negócio Estou atento às oportunidades que surgem 

no cliente. 

  

Envolvimento/ Viver os valores e 

a visão* 

Mantém a visão e os valores da organização 

na vanguarda do processo de tomada de 

decisão e ação. 

  

Nível Global de Desempenho   

*Baseado no Dicionário de Competências de Harvard 

 

PONTOS FORTES E A MELHORAR 

  

Indica quais as tuas competências mais fortes 

Nível Comportamental   

Nível Técnico   

  

Indica quais as competências que deverias melhorar 

Nível Comportamental   

Nível Técnico   

  

OBJETIVOS PARA 2015 
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OBJETIVOS A REALIZAR EM 2015 

Desenvolvimento Pessoal   

Desenvolvimento Organizacional   

Desenvolvimento de Negócio   

Desenvolvimento de Produção (Projetos)  

(Eg. Formações e/ou certificações; ser formador; ser mentor; recomendar um amigo para ser contratado 

pela iCreate; trazer uma oportunidade de negócio; fazer uma apresentação/conferência; participar na 

melhoria de um determinado processo organizacional…) 

Deverás definir como irás atingir os objetivos propostos. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA 2015 

  

COMO IREI REALIZAR OS MEUS OBJETIVOS EM 2015 

Objetivos   

    

  

  

  

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 

 

 

 

 

Anexo 4 - Questionário do Cliente 2015 

 

Introdução Questionário 

 

Olá! 

Este Questionário de Avaliação de Desempenho – Cliente é uma das Etapas do Processo de Avaliação de 

Desempenho da Consultora, relativo ao ano de 2014. 

Pedimos-lhe que seja o mais preciso, sincero e espontâneo possível nas respostas dadas ao questionário de 

avaliação do consultor (nome do colaborador avaliado). 

  

Agradecemos a sua colaboração, 

HR Team 

 

Questões 
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BALANÇO 2014 

  

 

CONTEXTO 

Informações Avaliador 

Nome   

Cargo   

Empresa   

  

 

Informações Gerais 

Nome do Consultor   

Nome do Projeto/Departamento   

Diretor de Departamento   

Chefe de Projeto   

Chefe de Equipa   

 

 

Descrição do Contexto/Função Desempenhada pelo Colaborador 

Designação da Função/Área Funcional   

Descrição Sumária da Função (principais Tarefas e 

Responsabilidades) 

  

Descrição do Ambiente de Trabalho   

  

 

  

AVALIAÇÃO 

Para o colaborador sob avaliação, com base no ocorrido no ano transato (2014) e seguindo a escala, 

realize a sua avaliação relativamente às dimensões abaixo indicadas: 

  

Escala: 

0 – Não se aplica 

1 – Insatisfatório 

2 – Satisfatório 

3 – Bom 

4 – Excelente 

  

Competências* Descrição Pontuação 

Assiduidade 
  

Comparece no local de trabalho, cumprindo o 

horário previamente estabelecido. 

  

Pontualidade Cumpre horários, deveres e compromissos.   

Disponibilidade Demonstra recetividade e prestabilidade em prole 

dos bons resultados da sua equipa. 
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Adaptabilidade* Mantém a eficácia quando experimenta grandes 

mudanças nas tarefas de trabalho ou no ambiente 

de trabalho; ajusta, de forma efetiva, o trabalho 
em novas estruturas de trabalho, processos, 

requisitos, ou culturas. 

  

Comunicação* Transmite, de forma clara, as ideias, através de 

variados meios, a qualquer indivíduo ou grupo, 

envolvendo o público, ajudando-os a entender e a 
reter a mensagem. 

  

Relacionamento Interpessoal Detém estabilidade e bom senso no 

relacionamento com os seus colegas de trabalho e 

superiores. 

  

Trabalho de Equipa* Participa ativamente como membro de uma 

equipa, conduzindo-a para a concretização de 
objetivos. Mantém relações fortes e pessoais com 

membros da equipa. 

  

Liderança/Construção de uma Equipa 

com elevado desempenho* 

Desenvolve uma equipa capaz, diversificada e 

coesa para maximizar as suas competências; 

motiva os outros para alcançar os objetivos da 
organização; reconhece e premeia as 

contribuições. 

  

Conhecimentos Técnicos/Know-How* Alcança um nível satisfatório de competência ou 

conhecimento na sua área técnica; mantém-se em 
constante desenvolvimento. 

  

Orientação para a Qualidade* Realiza as tarefas, considerando todas as áreas 
envolvidas, demonstra preocupação com todos os 

aspectos do trabalho; verifica com precisão os 

processos e as tarefas. 

  

Reporting Transmite de forma sucinta e quantitativa as suas 

tarefas ao seu superior hierárquico. 

  

Orientação para os Resultados Dinamiza a realização das atividades atingindo os 
objetivos definidos e acompanhando os 

resultados. Esforça-se na consecução de objetivos 

considerados ambiciosos e no aproveitamento de 
oportunidades para os superar. 

  

Capacidade de análise/Resolução de 

Problemas* 

Utiliza o bom senso ou a lógica para identificar e 
analisar os problemas, desenvolvendo soluções 

alternativas e acções correctivas. 

  

Proatividade* Toma medidas imediatas para atingir os 

objectivos; supera-se. 

  

Espírito Crítico Analisa os métodos ou quaisquer assunções pré-

definidas e avalia a sua razoabilidade. 

  

Criatividade Encontra soluções inovadoras para problemas ou 

dificuldades inesperadas que surjam. 

  

Motivação Detém força interna para desenvolver com 

sucesso as suas funções e atingir os objetivos 
definidos. 

  

Aprendizagem Contínua* Identifica, de forma ativa, novas áreas de 
aprendizagem; criando regularmente e tirando 

partido das oportunidades de aprendizagem; 

utiliza os conhecimentos recém-adquiridos no 
trabalho. 

  

Autonomia Realiza tarefas de forma independente, revelando 

capacidade de tomada de decisão, sem necessitar 

de supervisão constante. 

  

Ritmo de Trabalho Executa as suas tarefas a um ritmo rápido, sobre   
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uma pressão considerável, por forma a terminá-las 

dentro dos tempos previstos. 

Planeamento e Organização* Estabelece linhas de ação para si e para os outros, 

garantindo que o trabalho é concluído de forma 

eficiente. 

  

Pontuação Geral   

 *Baseado no Dicionário de Competências de Harvard 

 

  

PONTOS FORTES E A MELHORAR 

  

Indique quais são as competências mais fortes do Colaborador 

Nível Comportamental   

Nível Técnico   

  

Indique quais são as competências que o Colaborador deve melhorar 

Nível Comportamental   

Nível Técnico   

  

 

Indique qual a sua avaliação face o contributo do Colaborador para o projeto 

  1 2 3 4 

Avaliação Global         

  

1 – Insatisfatório 

2 – Satisfatório 

3 – Bom 

4 – Excelente 

  

PLANO DE AÇÃO 2015 

  

 

NECESSIDADES FORMAÇÃO 2015 

Indique quais as Necessidades de Formação do Colaborador 

 

  

Indique se o Colaborador poderá frequentar cursos de formação em horário laboral sem 

penalização na faturação acordada 

Sim ou Não 

  

Durante quantos dias? 

·         2 dias/ano 
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·         5 dias/ano 

·         10 dias/ano 

  

 

EXPETATIVAS 

Indique quais as suas expetativas em relação ao Colaborador para o ano de 2015 

  

  

COMPETÊNCIAS 
Com o intuito de melhorarmos o nosso processo de avaliação, gostaríamos que nos indicasse o que 

valoriza num consultor 

  

Competências técnicas 

 

  

Competências comportamentais 

  

  

  

  

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS 

  

  

  

 

 

 

Anexo 5 – Manual para a Reunião de Avaliação e Feedback 

 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

 

A avaliação de desempenho tem um conjunto de objetivos, sendo estes 1) administrativos e 2) 

estratégicos. 

 

1) Em termos administrativos, esta deverá fornecer informação, sobretudo para a tomada 

de decisão relativa às recompensas, através da definição e concretização de incentivos 
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de vária ordem, às progressões, promoções, ou para a identificação de necessidades de 

formação. 

2) Em termos estratégicos, pretende-se que a avaliação permita motivar e orientar os 

colaboradores para os objetivos da organização, através do feedback sobre o seu 

desempenho e do aconselhamento proporcionado pela chefia para melhorar o seu 

comportamento e os resultados, bem como do alinhamento dos seus objetivos com os 

da organização. 

 

 

4ª Fase - Reunião de Avaliação e Feedback 

 

 

A entrevista constitui um componente essencial do sistema de avaliação e, como tal, 

tem de ser devidamente preparada. 

 

 

Objetivos 

 Um centrado no feedback sobre o desempenho do período anterior; 

 Outro focalizado no planeamento do período seguinte. 

 

Duração 

 Geralmente não inferior a 30 minutos. 

 

 

Preparação para a Reunião 

Apreciações e Propostas 

Uma reunião desta natureza requer que, tanto avaliador, como avaliado tenham já 

preparado as respetivas apreciações e propostas de objetivos para o período seguinte. Entre 

cerca de um terço a metade do tempo da reunião pode incidir sobre o desempenho anterior o 

tempo restante sobre a definição de objetivos e o plano de melhoria para o período seguinte. 

O manager/avaliador deverá focalizar-se nas dimensões comportamentais essenciais do 

desempenho e na sua relação com os resultados obtidos e a obter. Importante: Este tipo de 

feedback, quer seja positivo ou negativo, poderá constituir uma importante alavanca para a 

melhoria do desempenho, desde que saliente, concretamente, quais são os aspetos 

comportamentais que requerem um esforço de mudança por parte do colaborador. 
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Aspetos relevantes 

 

Existem alguns aspetos que o manager/avaliador deverá ter em atenção aquando da 

preparação da reunião de feedback: 

 Se a reunião ocorrer no quadro de um processo efectivo de gestão do desempenho ao 

longo do ano, o avaliado dificilmente terá surpresas relativas à apreciação do seu 

desempenho. Não fazer surpresas ao colaborador; 

 O manager/avaliador deverá ter presente a amplitude do desempenho a avaliar/dar 

feedback: não se trata de avaliar todo o desempenho ao longo do período anterior, mas 

os aspetos mais relevantes, positivos e negativos, relacionados com os objetivos e 

com os padrões de eficiência requeridos. 

 Ter em consideração o conteúdo das apreciações a efetuar. Essas apreciações perdem 

legitimidade se não estiverem diretamente referenciadas a critérios e medidas 

previamente estipulados. Qualquer apreciação crítica deverá estar ancorada, pelo 

menos, num exemplo específico desse desempenho que, no mínimo, explicite o quê (o 

que sucedeu), o quando, o onde e as consequências para a unidade ou para a 

organização. 

 Preparação cuidadosa dos objetivos a definir para cada colaborador para o período 

seguinte, tendo em atenção as caraterísticas dos objetivos bem formulados e a sua 

articulação com os objetivos da unidade. 

 O modo como a reunião é conduzida é fundamental para obter a validação social, tanto 

das apreciações sobre o desempenho anterior, como dos objetivos para o período 

seguinte. A atitude que deverá ser adoptada será de negociação cooperativa e de 

imparcialidade. 

 

O que fazer 

 

Para conduzir eficazmente a reunião, deverá seguir pelo menos os seguintes aspetos: 

 Descrever e rever as responsabilidades e os objetivos de trabalho do colaborador; 

 Colocar questões e ouvir as opiniões do colaborador acerca do seu desempenho 

anterior (ex. Em que aspetos o seu desempenho superou o esperado); 

 Analisar e reforçar os pontos fortes no desempenho do colaborador; 

 Fazer críticas construtivas, propondo e discutindo sugestões concretas de melhoria; 

 Focalizar os comentários no desempenho objetivo do colaborador e não na sua 

personalidade; 



65 
 

 Basear a avaliação no desempenho observado ou descrito nas avaliações e não naquilo 

que se espera para o futuro; 

 Ajustar com o colaborador os objetivos que este deve atingir no período seguinte, 

assim como os critérios e ponderações a utilizar; 

 Planear a modalidade e a frequência no acompanhamento ao longo do período 

seguinte; 

 Assinar a ficha de avaliação no fim da entrevista. 

 

O que evitar na reunião 

 

 Não se focar em traços ou atributos do colaborador; 

 Não repisar erros passados, já discutidos noutras ocasiões; 

 Não comparar o colaborador com outros colegas; 

 Não usar generalizações acerca do desempenho do colaborador; 

 Não admitir interrupções telefónicas ou outras durante a reunião; 

 Não se focar apenas nos aspetos negativos; 

 Não deixar que seja o colaborador a conduzir a sessão; 

 Não discutir, na mesma sessão, as eventuais consequências em termos salariais 

 

Bibliografia retirada do livro Caetano, A. (2008). Avaliação de Desempenho – o essencial que avaliadores e avaliados precisam de 

saber. Lisboa: Livros Horizonte. 

 

Anexo 6 - Relatório da Reunião de Avaliação 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO_FEEDBACK 

Nome do Colaborador   

Nome do Avaliador   

  

 

Este Relatório deve conter o resumo dos aspetos falados na reunião de feedback, quais os 

objetivos traçados e as ações a serem tomadas em 2015. 

Deve indicar claramente quais os comportamentos e resultados positivos do colaborador e que 

deverão ser reforçados e valorizados; assim como os aspetos que deverão ser melhorados e 

quais as ações a tomar para que tal seja atingido. 
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Realizações 2014/ Características Comportamentais e Técnicas Fortes 

Achievements/Realizações 2014 (a felicitar/ a premiar) 

  

Características Comportamentais e Técnicas Fortes (a reforçar/a manter) 

  

 

Características Comportamentais e Técnicas a melhorar/Plano de ação 

Características Comportamentais e Técnicas a Melhorar (a corrigir/ a desenvolver) 

  

 

Plano de ação/Objetivos 

  

Objetivo Ação Condições necessárias à 

execução 

Calendário 

       

       

        

  

Data prevista para a próxima avaliação 

  

____/____/____ 

   

  

Observações 

  

   

  

  

Documento redigido com acordo entre as partes, à data de ____/____/____. 

  

________________________________                             

________________________________ 

                      (Manager)                                                                               (Colaborador)         


