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RESUMO 

 
O estudo que é apresentado neste documento foi elaborado no âmbito do segundo ano 

do Mestrado em Educação na área de especialização de Formação, Trabalho e Recursos 

Humanos. Para que este estudo pudesse ser concretizado, teve como contexto organizacional 

uma empresa que se dedica a serviços de engenharia e construção civil em Portugal e que tem 

um departamento de recursos humanos bem definido e orientado. Centrou-se acerca da 

problemática da avaliação de desempenho e a satisfação dos colaboradores da carreira técnica 

de uma empresa de construção civil relativamente ao modelo que é aplicado na empresa, com o 

intuito de perceber se estão satisfeitos, quais os aspetos que devem ser melhorados e quais os 

aspetos que produzem um efeito significativo no seu desenvolvimento. Este estudo permitirá 

entender melhor a perspetiva de cada colaborador com o objetivo de criar um modelo de 

avaliação de desempenho que vá de encontro às suas expectativas e que avalie o que 

efetivamente pretende avaliar, o desempenho. Para isso serão abordadas as características 

principais da avaliação de desempenho como, por exemplo, os métodos de avaliação, quem 

avalia, dificuldades da avaliação, erros que podem ser desencadeados e o processo de feedback. 

Este estudo teve duas componentes centrais: a componente prática que consistiu na realização 

de diferentes atividades no contexto real de trabalho, incluindo a participação na avaliação do 

processo de avaliação de desempenho e a contribuição para ações de formação. A componente 

académica – as dimensões teórica e metodológica - consistiu na elaboração do presente 

documento e na análise dos resultados obtidos com base num inquérito de satisfação aplicado 

na empresa.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Recursos Humanos, Satisfação, Avaliação de Desempenho, Questionário de 

Satisfação, Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

 
The study presented on this document was elaborated within the scope of the second 

year of the Master in Education in the area of specialization of Training, Work and Human 

Resources. In order for this study to be carried out, its organizational context was a company that 

is dedicated to engineering and civil construction services in Portugal and has a well defined and 

oriented human resources department. It focused on the problem of performance evaluation and 

the satisfaction of employees of the technical career of a civil construction company about the 

model that is applied in the company, in order to understand if they are satisfied, which are the 

aspects that must be improved and which aspects have a significant effect on their development. 

This study will allow a better understanding of the perspective of each employee in order to 

create a performance evaluation model that meets their expectations and that evaluates what 

they intend to evaluate, the performance. For this, the main characteristics of performance 

evaluation will be addressed, such as evaluation methods, who evaluates, evaluation difficulties, 

errors that can be triggered and the feedback process. This study had two central components: 

the practical component that consisted in carrying out different activities in the real context of 

work, including participation in the performance evaluation process and contribution to training 

actions. The academic component - the theoretical and methodological dimensions - consisted on 

the elaboration of this document and the analysis of the results obtained based on a satisfaction 

survey applied in the company. 

 

KEY WORDS: Human Resources, Satisfaction, Performance Evaluation, Satisfaction 

Questionnaire, Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Contextualização do Estágio 

 

O presente Relatório de estágio foi concretizado no âmbito do Mestrado em Educação – 

Formação, Trabalho e Recursos Humanos da Universidade do Minho e a sua realização teve 

como objetivo analisar e descrever o trabalho efetuado durante o estágio curricular realizado 

numa organização. Tornou-se necessário determinar uma área específica a abordar. Depois de 

uma articulação entre a instituição de estudo e a organização, a escolha do tema de investigação 

recaiu sobre a Gestão de Recursos Humanos, mais especificamente sobre a temática “Avaliação 

de Desempenho”. O tema abordado incidiu na perceção de um grupo de colaboradores, 

nomeadamente da carreira técnica, relativamente ao modelo de Avaliação de Desempenho 

implementado na instituição.  

 

O trabalho que foi realizado ao longo do estágio é apresentado no presente Relatório de 

acordo com três dimensões estruturantes: dimensão de contextualização, dimensão prática-

operacional, e dimensão académico-investigativa. Relativamente à dimensão contextual, o projeto 

foi executado numa empresa que se dedica a atividades de engenharia e construção e, devido a 

questões éticas e deontológicas, a identidade da empresa não será revelada sendo designada ao 

longo do Relatório por empresa X. O local de estágio foi a sede da empresa, onde se encontram 

a trabalhar cerca de 200 trabalhadores, no entanto a investigação teve como público-alvo os 

colaboradores que estão inseridos na carreira técnica, mais especificamente técnicos das áreas 

de recursos humanos, técnicos administrativos, contabilidade, etc. Isto deveu-se ao facto de a 

empresa mostrar interesse em recolher as perspetivas desta carreira. A referida empresa possui 

um Departamento de Gestão de Recursos Humanos consolidado, e presta, ainda, serviços de 

Formação aos seus trabalhadores, promovendo o seu desenvolvimento. Daí que considere que 

foi uma boa oportunidade para entrar em contacto com estas vertentes, uma vez que me 

permitiram conhecer não só a estrutura e serviços de um departamento de Recursos Humanos, 

mas também as etapas e processos de execução de uma ação de Formação, que vai ao 

encontro dos temas deste mestrado. A concretização da dimensão prática-operacional foi 

assegurada, visto que tive a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos 
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através de atividades que me foram confiadas pela instituição de estágio que me possibilitaram 

entrar num contexto de trabalho real. Já a dimensão académico-investigativa aborda o estudo 

empírico e a investigação realizada que suportou o tema em questão, nomeadamente a 

Avaliação de Desempenho, e que será aprofundado ao longo do Relatório. 

 

Este projeto permitiu-me desenvolver e adquirir competências técnicas, nomeadamente 

na área de Recursos Humanos assim como na área da Formação, uma vez que, apesar da 

investigação não incidir diretamente nesse aspeto, tive a oportunidade de estar em contacto com 

esse domínio através da presença numa empresa que investe na formação contínua dos 

trabalhadores, aspetos que futuramente serão uma mais-valia na construção da minha 

identidade profissional. Para além disso, esta experiência possibilitou-me desenvolver 

competências sociais como a capacidade de comunicação e interação, visto que a área de 

Gestão de Recursos Humanos tem como foco as pessoas, a promoção do seu desenvolvimento 

e o apoio constante. 

 

 

1.2. Estrutura do Relatório 

 

No primeiro capítulo, Enquadramento Organizacional, é apresentada a instituição na 

qual se realizou o estágio, sendo ela uma empresa de engenharia e construção civil cuja missão 

é gerir com mestria e inovação privilegiando parcerias estratégicas e novos mercados 

alicerçados numa cultura de excelência e sustentabilidade. É ainda apresentada a problemática 

de intervenção, os objetivos do estudo, e a caracterização do diagnóstico de necessidades. 

 

No segundo capítulo, Enquadramento Teórico-Conceptual, é apresentada uma síntese 

teórica sobre a problemática do processo de Avaliação de Desempenho. Este capítulo será 

dividido em subcapítulos: o primeiro estará direcionado para a caracterização da área de 

recursos humanos, a satisfação dos colaboradores, a Avaliação de Desempenho e a sua 

definição e gestão, e o segundo direcionado para os processos e modelos existentes. 

 

No terceiro capítulo, O Enquadramento Metodológico, é apresentada a fundamentação 

da metodologia de investigação/intervenção a adotar, nomeadamente a definição do paradigma, 

método, técnicas utilizadas e a forma como foram tratados os dados recolhidos durante a 
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investigação. De seguida são descritas as limitações que foram surgindo ao longo do estudo e é 

apresentada a descrição do modelo da Avaliação de Desempenho vigente na instituição de 

estágio. 

No quarto capítulo, Discussão e Análise de Resultados, são apresentados os resultados 

da investigação que abordam o modelo de Avaliação de Desempenho em vigor na empresa. Por 

fim, é apresentada uma análise crítica, tendo em conta os resultados que foram obtidos e a 

observação que foi realizada por mim, com base na pesquisa abordada no capítulo II. 

 

No quinto capítulo, Inventário Categorizado de Atividades Realizadas no Estágio e 

Balanço de Aprendizagem, são apresentadas as atividades práticas que foram desenvolvidas ao 

longo do estágio e que me possibilitaram entrar em contacto com o contexto de trabalho real e 

adquirir capacidades que serão indispensáveis na minha adaptação ao meio laboral. 

 

A apresentação do Relatório termina com as Considerações Finais, nas quais é realizada 

uma reflexão acerca de todo o processo de pesquisa e do estágio em si, a fim de identificar as 

experiências que me proporcionaram aprendizagens tanto a nível pessoal como académico, as 

limitações encontradas e as dificuldades que foram surgindo ao longo do percurso e as minhas 

perspetivas de futuro após esta experiência académica. 
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CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 Neste capítulo é caracterizada a instituição e o contexto em que se baseou a redação do 

presente Relatório, bem como o departamento de Recursos Humanos da instituição. É 

importante compreender o modo de funcionamento da organização e quais os seus objetivos 

para ser possível relacionar com a problemática aqui apresentada. Para além do contexto físico 

em que decorreu o estágio, é apresentada neste capítulo a problemática de intervenção e os 

objetivos, bem como o diagnóstico de necessidades. 

 

 

1.1. Caracterização da Instituição 

 

O estágio curricular foi concretizado na área de Educação – Formação, Trabalho e 

Recursos Humanos, e teve como local uma empresa que presta serviços de engenharia e 

construção. É considerada uma das maiores do setor da construção e empreendedorismo em 

Portugal, mantendo o cariz familiar na administração desde a sua criação. Tem uma posição 

consolidada no mercado interno e firmou a sua internacionalização, operando dentro e fora do 

continente Europeu. Os seus serviços incidem em diversas áreas como obras Públicas, obras de 

Arte, instalações elétricas, empreitadas ambientais, projetos de habitação ou projetos hoteleiros. 

Tem como objetivos: um contínuo crescimento no mercado nacional; apostar na 

internacionalização, consolidando a presença nos países de atuação; estudar a entrada noutros 

países; e apostar em áreas relacionadas com o Ambiente e Energia. A sua competência no 

mercado de trabalho foi diversas vezes reconhecida através de prémios e distinções, 

relacionados, não só com os seus empreendimentos, como também com a segurança no 

trabalho e intervenções sociais. 

 

Relativamente ao número de trabalhadores, a empresa X tem mais de 3500 

colaboradores (segundo dados de dezembro de 2016) em todos os países de atuação e cerca de 

mais de 200 colaboradores na sede, local onde decorreu o estágio. A empresa é largamente 

especializada e disponibiliza apoio e suporte a todas as atividades nacionais e internacionais da 

empresa aos níveis da logística, recursos humanos, comunicação área financeira, informática, 

etc. 
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No que diz respeito ao desenvolvimento dos trabalhadores, a instituição tem como 

política procurar promover as competências e melhoria contínua dos processos e das pessoas. O 

investimento na formação contínua está enquadrado na política de Recursos Humanos da 

empresa que já detém no seu currículo mais de 33500 horas de formação realizada em 2016. 

Promove uma formação de qualidade certificada pela DGERT – Direção-Geral do Emprego e das 

Relações de Trabalho, possuindo uma marca própria enquanto entidade formadora. 

 

 

1.2. Departamento de Recursos Humanos 

 

O departamento de Recursos Humanos da Instituição apresentada, procura, na sua 

missão, enquanto importante catalisador da motivação e da produtividade da força de trabalho, 

atrair, desenvolver e reter os melhores Recursos Humanos necessários à implementação da 

estratégia da empresa.  

 

A política do departamento de Gestão de Recursos Humanos foi delineada com base na 

seguinte estratégia:  

• Atrair os melhores através de uma estratégia de recrutamento integrada com os 

Valores do Grupo;  

• Desenvolver o capital humano de forma sistemática através de uma estratégia 

de gestão de desempenho e de formação contínua;  

• Reconhecer e recompensar comportamentos e desempenhos esperados através 

de uma política equitativa de salários e benefícios;  

• Reter os melhores através de uma estratégia de gestão de talentos adequada e 

incentivando a mobilidade interna e externa;  

• Promover a cultura organizacional com a participação ativa dos Colaboradores 

na vida da empresa, o trabalho em equipa, o rigor e a criatividade. 

 

Dentro do departamento de RH, está inserido o departamento de Desenvolvimento que 

se dedica ao recrutamento de pessoal, à organização das ações de formação orientadas para os 

trabalhadores da empresa e à organização e aplicação do modelo de Avaliação de Desempenho 

dos colaboradores. O planeamento e preparação da AD ficam a cargo de uma técnica de RH 
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responsável pela construção do modelo que, com o conhecimento da Diretora de RH, será 

empregue dentro da instituição. O estágio decorreu dentro do departamento de Desenvolvimento 

dos RH, no qual foi dado apoio a nível da formação e da AD. 

 

Para além do departamento de Desenvolvimento que está inserido dentro dos RH da 

empresa, existe o departamento Administrativo que se dedica às tarefas relacionadas com o 

início do processo de contratação dos colaboradores, o processamento salarial, apoio aos 

colaboradores e cessações de contrato/despedimentos. 

 

O Departamento é dirigido por uma Diretora dos Recursos Humanos, que é a 

responsável pelo funcionamento e gestão de todos os serviços que este departamento presta 

dentro da empresa. Esta organização por departamentos permite delegar tarefas específicas aos 

responsáveis capacitados e organizar da melhor forma todos os serviços prestados pela área de 

Recursos Humanos a fim de dar uma melhor e mais rápida resposta aos colaboradores e 

resolver os problemas que poderão surgir. 

 

 

1.3. O setor da Construção Civil 

 

Tal como mencionado, o estágio curricular decorreu numa empresa inserida no setor da 

construção civil que se dedica a atividades de engenharia e construção. A fim de entender 

melhor o contexto em que decorreu o estágio, é necessário analisar este setor e conhecer as 

suas implicações na área de Gestão de Recursos Humanos. 

 

A Gestão de Recursos Humanos é um grande desafio para os que desempenham cargos 

de liderança, independentemente do nível de experiência ou dos anos de carreira. Cada indivíduo 

tem as suas limitações, personalidades, expectativas e isto é o que diferencia cada pessoa e o 

que torna tão desafiante a área de RH. E o setor da construção civil não é diferente, visto que é 

uma indústria que nunca está em repouso, sendo caracterizado por diferentes tipos de 

atividades, cargos, ambientes de trabalho e diferentes níveis de escolaridade e educação (Couto, 

s.d., p. 2). 
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A indústria da construção, por ser orientada para os projetos, em que cada um funciona 

como um modelo, começou por se medir o desempenho das empresas apenas em função de 

cada projeto. Inicialmente, os projetos eram analisados apenas com base no tempo, custo e 

qualidade, contudo nos dias de hoje, aspetos relacionados com a segurança, saúde, formação 

dos recursos humanos, entre outros, são apontados como fatores importantes no desempenho 

de uma empresa (Lantelme, 1994). As mudanças que ocorreram ao longo do tempo e que se 

refletiram no sector empresarial e na construção influenciaram a implementação de modelos de 

AD. Foi o caso da evolução das tecnologias informáticas, dos diferentes papéis das empresas 

nas sociedades, dos requisitos de qualidade dos produtos, das exigências da procura, e até do 

aumento da competitividade empresarial que hoje se dá a um nível global (M Samson, s.d. cit. 

por Sanches, 2010, p. 28). 

 

Em Portugal, a construção tem sido, atualmente, um setor com um peso na economia 

mais importante do que a média europeia. A importância deste setor para as populações e para 

a economia é razão suficiente para legitimar que, em muitos países, seja grande a preocupação 

com a qualificação das empresas que nele operam. Tendo em conta este contexto, justifica-se o 

recurso a sistemas de qualificação que abranjam os profissionais que exercem a sua atividade 

no seio das empresas do setor da construção civil com o objetivo de avaliar, certificar e divulgar 

as suas competências. Uma maior qualificação e desenvolvimento das empresas e dos 

profissionais da construção tem como benefícios: intervenções de melhor qualidade, o que 

significa melhor cumprimento de orçamentos e prazos, e maior eficácia do serviço prestado 

(Cóias, 2012, pp. 1-6). 

 

Devido à sua reconhecida importância, a avaliação de desempenho deve ser 

amplamente implementada no setor da construção civil. Para uma empresa, os seus ativos 

humanos são sempre de extrema importância. Numa empresa de construção, esse facto atinge 

ainda uma maior importância, visto que se trata de um setor tradicional na qual a quantidade de 

mão-de-obra necessária é muito significativa (Sanches, 2010, p. 45). Deste modo, um processo 

de AD bem elaborado e implementado dentro de uma empresa de construção civil permitirá 

estabelecer estratégias de desenvolvimento através das quais a empresa poderá tornar-se mais 

eficiente e competente no âmbito deste setor tão competitivo. 
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1.4. Problemática de intervenção 

 

A principal problemática de intervenção/investigação do presente estudo é: Qual o 

contributo do processo de Avaliação de Desempenho para a satisfação dos 

trabalhadores/colaboradores de uma empresa e carreira específicas e de que modo estes 

encaram a sua implementação? 

 

No âmbito da especialização do Mestrado em Educação – Área de Formação, Trabalho e 

Recursos Humanos, o presente estudo permitiu analisar uma área bastante pertinente para o 

referido Mestrado. O Mestrado oferece um conjunto de saídas profissionais em áreas que se 

interligam, que, a nível organizacional e educacional assumem uma grande importância. A 

Avaliação de Desempenho é um processo que influencia indiretamente vários aspetos de uma 

empresa, incluindo o método de trabalho da instituição e as necessidades de formação dos 

colaboradores. Através da AD é possível identificar aspetos que devem ser melhorados numa 

determinada função ou cargo, verificar se a pessoa que exerce uma determinada tarefa executa-

a da melhor maneira, contribui para a definição do plano de carreira, permite verificar se um 

colaborador necessita de uma ação de formação específica tendo em conta as suas funções e 

dificuldades e ajuda a identificar quais as ações de formação que os colaboradores consideram 

pertinentes para o seu desenvolvimento. Tendo em conta estas características, é possível 

concluir que a AD não é apenas um processo de avaliação das capacidades, mas sim um 

método de melhoria e otimização do trabalho, das necessidades de formação e, 

consequentemente, dos recursos humanos. 

 

Antes do início da realização do estágio e ao longo da intervenção, foi possível 

aperceber-me de que, dentro da empresa X, a Avaliação de Desempenho desempenha um papel 

de grande importância. É um processo que foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, daí a 

pertinência em recolher as perspetivas de parte dos colaboradores a fim de identificar se 

eventualmente existe algum aspeto a melhorar ou se o modelo em vigor atinge os objetivos que 

se propôs alcançar. Foi um tema também sugerido pela empresa, uma vez que esta pretende 

ouvir a opinião dos colaboradores e entender os seus pontos de vista. 
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Para a realização de um estágio bem orientado e definido estabeleceram-se objetivos 

gerais e objetivos específicos. 

Objetivos Gerais: 

✓ Adquirir competências de organização dos processos do departamento de RH;  

✓ Conhecer os métodos e etapas que compõem o processo de Avaliação de 

Desempenho; 

✓ Conhecer as perspetivas e opiniões dos trabalhadores relativamente ao 

processo;  

✓ Contribuir para o desenvolvimento da satisfação dos trabalhadores na empresa.  

  

Objetivos Específicos: 

✓ Conhecer aprofundadamente o contexto específico da empresa e o público-alvo;  

✓ Colaborar nas atividades de elaboração do processo de Avaliação de 

Desempenho; 

✓ Elaborar metodologias adequadas na recolha de dados relativos à perspetiva dos 

trabalhadores; 

✓ Interpretar e analisar os resultados obtidos; 

✓ Organizar documentação de suporte à fundamentação da investigação; 

✓ Apresentar sugestões de otimização do processo de Avaliação de Desempenho. 

 

 

1.5. Diagnóstico de necessidades 

 

Após contacto via e-mail e telefone com a empresa X foi marcada uma reunião 

presencial com uma das técnicas de Recursos Humanos a fim de discutir questões relacionadas 

com a possível realização do estágio curricular. Na reunião foi feita uma breve apresentação 

pessoal e foram apresentados os objetivos do Mestrado e áreas de atuação. Depois de realizada 

uma caracterização da empresa por parte da representante foi colocada a questão de quais 

seriam as necessidades organizacionais da instituição. Foi respondido que iria ser necessária e 

minha intervenção em várias áreas do departamento de Recursos Humanos e foram colocadas 

várias hipóteses, porém a área onde provavelmente iria intervir mais ativamente seria a 
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Avaliação de Desempenho, uma vez que é um processo que exige bastante envolvência por 

parte do departamento de RH. 

 

Após a análise das propostas foi decidido então, centrar a minha investigação sobre as 

particularidades do processo de Avaliação de Desempenho. Este facto deveu-se não só a uma 

necessidade da empresa, mas também a um gosto pessoal, uma vez que esta é uma área que 

se encontra no meu campo de interesses de estudo. A posição que este processo ocupa nas 

organizações é de grande importância daí o facto de surgir o interesse e motivação em observar 

qual a posição deste no ambiente organizacional e de que modo é encarado pelos colaboradores 

da empresa X. 

 

Ao escolher o tema da Avaliação de Desempenho, as minhas expectativas como 

estudante universitária eram compreender e envolver-me mais nesta questão que considero 

essencial para o desenvolvimento das pessoas inseridas numa organização. Uma vez que é uma 

área que sentia necessidade de explorar e analisar as suas consequências e impacto, considerei 

que deveria ser o meu principal objeto de estudo académico. Como estagiária, as minhas 

expectativas eram conhecer as etapas do processo AD, a sua construção e implementação para 

que adquirisse competências profissionais caso futuramente vier a exercer uma profissão nesta 

área.  
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CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Este capítulo apresenta uma síntese teórica acerca do desenvolvimento dos Recursos 

Humanos nas organizações, a importância da satisfação dos colaboradores e a construção de 

um sistema de Avaliação de Desempenho através da análise de autores que abordam a 

problemática de forma pertinente e que me auxiliaram na compreensão dos aspetos inerentes à 

AD. O capítulo encontra-se dividido em duas partes: a primeira, dedica-se à caracterização da 

gestão de RH e aos conceitos do sistema de Avaliação de Desempenho, tendo em conta a 

opinião de diferentes autores; e a segunda parte aborda os métodos e critérios de avaliação, 

bem como as dificuldades despoletadas pela AD e as estratégias para as ultrapassar. 

 

 

2.1. Os Recursos Humanos nas Organizações 

 

A gestão de recursos humanos é um sistema que tem evoluído bastante nas últimas 

décadas. Anteriormente, os funcionários eram apenas vistos como mão-de-obra, deveriam ser 

um custo reduzido para a organização e esta deveria obter deles o máximo rendimento. As 

pessoas deixaram de ser simples recursos da organização e passaram a ser elementos 

impulsionadores. Embora nem todas as empresas valorizem os seus trabalhadores como 

deveriam, são as pessoas que possibilitam as ações estratégicas e tomam decisões que 

conduzem a organização rumo ao sucesso. “Cada vez mais as organizações consideram a 

gestão de Recursos Humanos como um “centro de lucros” e não apenas como um “centro de 

custos”. Uma boa gestão de Recursos Humanos pode fazer a diferença entre o sucesso e o 

fracasso de uma empresa. Verificou-se que existe uma relação muito próxima entre as práticas 

de gestão de recursos humanos e o desempenho organizacional, uma vez que a forma como os 

recursos humanos são geridos influencia bastante o desempenho de uma organização 

(Ivancevich, J., 2007 cit. por Gomes, 2017, p. 5). 

 

Gomes et al. (2008 p. 56) refere que: “As pessoas são um fator chave para o sucesso 

organizacional. O impacto da gestão de pessoas no desempenho organizacional tem sido 

demonstrado empiricamente em múltiplos trabalhos de investigação” (Castro, 2014, p. 35). De 
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acordo com Storey (1995), a gestão de recursos humanos (GRH) é “uma abordagem distintiva 

da gestão dos trabalhadores, que procura alcançar uma vantagem competitiva através do 

desenvolvimento estratégico de uma força de trabalho, altamente capaz e empenhada, usando 

um conjunto integrado de técnicas culturais, estruturais e pessoais”. E segundo Anderson, 

Finkelstein e Quinn (1996), “o sucesso das organizações depende mais da capacidade 

intelectual dos recursos humanos do que dos seus ativos físicos” (cit. por Gomes, 2017, p. 5). 

 

As últimas décadas ficaram marcadas por mudanças profundas nos processos de 

trabalho e na estrutura organizacional, uma vez que deixaram de ser essencialmente rígidos e 

burocráticos, tornando-se mais flexíveis, a fim de se adaptarem aos novos desafios (Almeida, 

2009). Todas estas mudanças organizacionais levam a que o modo como os recursos humanos 

são encarados dentro de uma organização também tenha, consequentemente, sofrido 

alterações. Deste modo, é possível afirmar que os Recursos Humanos de uma empresa são 

extremamente importantes para o seu sucesso (Castro, 2014, pp. 35-36). 

 

As estratégias organizacionais desempenham um papel fundamental para uma boa 

gestão dos recursos humanos e, consequentemente, a melhoria da organização ao longo do 

tempo. A gestão de pessoas refere-se então às práticas e sistemas que influenciam o 

comportamento, as atitudes e o desempenho dos colaboradores a fim de aumentar a 

competitividade e a capacidade de aprendizagem da organização. Estes processos abordam: 

✓ O planeamento de RH – determinação das necessidades de RH; 

✓ O recrutamento – atração de potenciais novos membros; 

✓ A seleção – escolha e contratação; 

✓ A formação, desenvolvimento e gestão de carreiras – formação relativa aos 

procedimentos de trabalho e o desenvolvimento de competências futuras; 

✓ A avaliação de desempenho – avaliação da atuação; 

✓ A compensação – retribuição e motivação; 

✓ O clima organizacional positivo, relações laborais e saúde ocupacional – criação de 

um ambiente de trabalho positivo. 

(Cunha et al., 2010, p. 59) 
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Cunha et al. (2010, p. 61) afirmam que um dos maiores desafios da gestão de pessoas 

consiste em preparar e criar as bases necessárias para uma eficaz seleção de pessoas 

talentosas e em assegurar um eficaz ajustamento entre as pessoas e as organizações. 

A interação entre as pessoas e as organizações é um tema complexo e dinâmico. Os 

indivíduos e as organizações têm objetivos a alcançar. As organizações recrutam e selecionam 

os recursos humanos para com eles e através deles, atingir objetivos organizacionais (produção, 

rentabilidade, expansão de mercado, satisfação das necessidades do cliente, etc.). Porém os 

indivíduos, uma vez recrutados e selecionados, também têm objetivos pessoais que lutam por 

alcançar e, muitas das vezes, tentam atingir esses objetivos através da organização. Deste 

modo, expectativas recíprocas, quando satisfeitas, conduzem a uma melhoria na relação entre 

pessoas e organizações e vice-versa. As expectativas das pessoas em relação à organização e as 

expectativas da organização em relação às pessoas podem ser resumidas através da Figura 1. 

(Chiavenato, 2007, pp. 77-81).  

 

Figura 1 - Expectativas das pessoas e das organizações 

 

Fonte: Chiavenato, 2007 (adaptado) 

 

O que as pessoas esperam da 
organização:

• Um excelente local de trabalho;

• Oportunidade de crescimento, 
aprendizagem e progressão de carreira;

• Reconhecimento e recompensas: 
benefícios salariais e incentivos;

• Liberdade e autonomia;

• Suporte;

• Camaradagem e companheirismo;

• Qualidade de vida no trabalho;

• Participação nas decisões;

• Distração, alegria e satisfação.

O que a organização espera das 
pessoas:

• Foco na missão organizacional;

• Foco no futuro da organização;

• Foco no cliente, interno ou externo;

• Foco nos objetivos e resultados a serem 
alcançados;

• Melhoria contínua e no desenvolvimento;

• Trabalho de equipa;

• Compromisso e dedicação;

• Talento e competência;

• Aprendizagem constante e crescimento 
profissional;

• Ética e responsabilidade social.
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Gomes et al. (2008, p. 40) afirma que: “As pessoas não são entidades apenas 

económicas. São também sujeitos psicológicos, atores sociais e entidades morais. Não se guiam 

apenas por motivos económicos (…)”. Tendo em conta estes fatores, conclui-se que é 

extremamente importante fazer com que os trabalhadores se sintam satisfeitos e motivados este 

aspeto é fulcral para o seu bem-estar pessoal e familiar e pode ter influência no 

sucesso/insucesso de uma organização. A obtenção do bem-estar não depende somente de 

compensações económicas, uma vez que a forma como se sentem integrados, as oportunidades 

de progressão na carreira, a autonomia, responsabilidade e satisfação com os métodos de 

trabalho também são muito importantes. 

 

A organização deve ser um espaço de contínua aprendizagem e desenvolvimento, 

possibilitando a aquisição e o desenvolvimento de competências que se adequem às 

necessidades estratégicas da empresa. Os processos de GRH inseridos neste domínio são a 

formação, o desenvolvimento, a gestão de carreiras, a gestão de competências e a retenção de 

força de trabalho. A gestão de pessoas deve assumir um papel fundamental na obtenção de 

resultados organizacionais, e alguns dos processos que colaboram para esse fim são a 

motivação através da implementação de sistemas de medição de desempenho e transmissão de 

feedback e os sistemas de compensação (Cunha et al., 2010, pp. 61-62). 

 

A GRH em Portugal tem evidenciado uma forte e rápida evolução, especialmente após a 

adesão à União Europeia e à moeda única. Juntamente com a globalização dos mercados e o 

desenvolvimento tecnológico, estas ocorrências suscitaram um conjunto de desafios às 

empresas portuguesas, destacando a competitividade e o papel que as pessoas desempenham 

no aumento da competitividade organizacional. O foco no aumento da produtividade levou ao 

reconhecimento da necessidade de melhoria da capacidade de gestão, sobretudo no que diz 

respeito à definição de objetivos, à avaliação do desempenho, transmissão de feedback, 

comunicação aberta, desenvolvimento de competências e promoção da motivação. Numa 

economia portuguesa caracterizada e dominada por pequenas e médias empresas, usualmente 

geridas por membros de uma família, esta área passou por uma evolução ao longo dos anos 

(Cunha et al., 2010, p. 82). 
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Na década de 1970 em Portugal, o descontentamento com as condições económicas 

levou ao crescente movimento de oposição política. A gestão de pessoas tinha uma função 

totalmente administrativa com estatuto desvalorizado na empresa. Tratava-se de um 

departamento, geralmente, dependente da direção administrativa e financeira, apesar de 

algumas multinacionais já apresentarem algumas políticas de GRH, como a formação (Cunha et 

al., 2010, p. 83). 

 

Na sequência do 25 de abril de 1974, os principais setores da economia foram 

nacionalizados. Os sindicatos assumiram um papel conflitual nas relações de trabalho e os 

departamentos de pessoal passaram a dedicar-se à negociação. A nova legislação não permitia 

qualquer tipo de flexibilidade funcional ou financeira e não existiam incentivos monetários à 

motivação nem critérios de desempenho e desenvolvimento. Após este período, as direções de 

pessoal foram crescendo, assumindo um papel importante nas médias e grandes empresas, 

uma vez que tinham que lidar com os sindicatos. Começou a surgir uma maior preocupação em 

relação aos salários, férias e registos dos empregados, assim como a criação de serviços de 

recrutamento e seleção, de formação, análise de funções e planeamento de RH. Os 

departamentos de pessoal eram essencialmente geridos por licenciados em Direito (Cunha et al., 

2010, pp. 83-84). 

 

A partir da década de 1990 até à mudança do século, surgiram grandes desafios de 

competitividade económica em Portugal. As privatizações em grande escala foram seguidas por 

períodos de reestruturação em que o papel do capital humano foi sendo reconhecido. A cultura 

organizacional começou a ser mais virada para os objetivos e foram criados pacotes de 

benefícios e incentivos ao desempenho dos colaboradores. A função burocrática diminuiu na 

medida em que foram sendo introduzidos os sistemas de informação, as novas tecnologias 

permitiram novas formas de gestão. Devido a estas evoluções, tornou-se necessário existirem 

gestores mais eficazes e eficientes, capazes de desenvolver estratégias funcionais adequadas 

aos objetivos da organização (Cabral-Cardoso, 2004). Os diretores de RH têm atualmente mais 

formação a nível superior e é considerada uma função predominantemente feminina (cit. por 

Cunha et al., 2010, pp. 84-85). 
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Atualmente, a maioria das empresas portuguesas de média e grande dimensão 

desenvolvem uma estratégia de RH definida em concordância com a estratégia empresarial. Os 

sistemas de incentivos monetários estão associados ao desempenho individual e organizacional. 

A comunicação com os colaboradores tem vindo a tornar-se mais frequente e direta. As novas 

tecnologias exercem um papel ativo, mais especificamente a intranet que facilita a comunicação 

organizacional. Têm sido aplicados fortes investimentos em ações de formação e 

desenvolvimento de competências. A introdução de processos de gestão e avaliação de 

desempenho aplicáveis a diferentes categorias também é notória. A GRH em Portugal, embora 

com alguns anos de atraso, tem vindo a acompanhar a evolução noutros países, tanto a nível 

europeu como americano (Cunha et al., 2010, p. 89). 

 

 

2.2. Satisfação dos colaboradores 

 

A satisfação no trabalho tende a influenciar positivamente no desempenho 

organizacional, pois empregados satisfeitos tendem a trabalhar e executar melhor suas 

atividades (Palaiologos; Papazekos; Panayotopoulou, 2011 cit in Grapegia dal Vesco, Beuren & 

Popik, 2016, p. 122). Spector (2005) afirma que a satisfação no trabalho é uma variável de 

atitude que indica como as pessoas se sentem em relação ao trabalho que têm, seja no todo, 

seja em relação a alguns de seus aspetos (Ferraz & Lopes, 2015, p. 38).  

 

Segundo Bauk (1985), os fatores que podem ser mais significativos para a insatisfação 

no trabalho são a falta de conhecimento sobre oportunidades de progresso e promoção no 

trabalho e o modo como ocorre a avaliação da performance profissional (Marqueze & Castro 

Moreno, 2005, p. 72). E para Sotomayor (2007) as práticas de gestão que se referem à 

avaliação de desempenho precisam ser delineadas e implementadas nos moldes da justiça 

organizacional, ou seja, percebidas como justas pelos agentes intervenientes no processo, 

permitindo melhorar os resultados da organização, nomeadamente a satisfação no trabalho, o 

compromisso e o desempenho (Grapegia dal Vesco, Beuren & Popik, 2016, p. 125).  

 

De acordo com Pérez Ramos (1980) existe alguma confusão entre os termos 

satisfação e motivação. Essa confusão tem sido apontada como uma das causas de falhas na 
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formulação de hipóteses e na seleção de instrumentos de pesquisas. Steuer (1989) explica que 

a motivação manifesta a necessidade de agir de determinada forma e satisfação expressa a 

sensação de atendimento da necessidade (Martinez & Paraguay, 2003, p. 60). A motivação dos 

trabalhadores está relacionada com o empenho. O nível de empenho dos trabalhadores irá 

depender muito da implementação de um sistema de gestão em que a satisfação dos objetivos 

individuais esteja estreitamente relacionada com o seguimento dos objetivos organizacionais. O 

reconhecimento é uma componente fortemente motivadora. A obtenção de feedback da 

Avaliação de Desempenho sobre a respetiva atividade profissional confere sentido à atuação e 

reforça-a quando esta é superiormente reconhecida como bem-sucedida, havendo também aqui 

tendência para ações corretivas, caso a atividade não esteja a ser bem executada (Vaz, 2005, 

p.2). 

 

Caetano (2008) refere que em mais de vinte anos de acompanhamento e investigação 

no campo da avaliação de desempenho, raramente encontrou uma organização que tivesse pelo 

menos cinquenta por cento dos colaboradores muito satisfeitos ou satisfeitos com o processo de 

avaliação de desempenho, incluindo os próprios avaliadores. Bernardin e Beaty (1984) sugerem 

que as reações dos subordinados são geralmente melhores indicadores da viabilidade global de 

um sistema de avaliação do que alguns indicadores psicométricos mais restritos. Estudos de 

Brown et al. (2010) chegaram a demonstrar que a qualidade da experiência de um empregado 

com a avaliação de desempenho pode ter implicações em três “resultados” da gestão de 

recursos humanos: satisfação com o trabalho, comprometimento organizacional e intenção de 

sair. A satisfação dos empregados com o processo de avaliação de desempenho pode afetar 

variáveis tais como, a produtividade, a motivação e o comprometimento organizacional 

(Fachada, 2012, pp. 33-34). 

 

Para que qualquer sistema de avaliação de desempenho seja eficaz deve ser visto 

como justo tanto pela organização como pelos empregados (Murray, 1981). De acordo com 

Caruth e Humphreys (2008) um sistema de avaliação de desempenho que cumpra o seu papel 

significa que é resultado de um trabalho persistente, de um pensamento cauteloso e de um 

planeamento empenhado, sobretudo quando este se destina à integração das necessidades 

administrativas e ao desenvolvimento estratégico da empresa (Fachada, 2012, pp. 7-8). Ou seja, 

a elaboração de um sistema de AD deve resultar de um trabalho cuidadoso e metódico e 



18 
 

recolher as opiniões dos colaboradores é essencial para verificar aspetos que devem ser 

melhorados e desenvolver um sistema íntegro. 

 

 

2.3. Avaliação de Desempenho 

 

Nas organizações são desenvolvidas e implementadas práticas de Gestão de Recursos 

Humanos, que têm como objetivo melhorar e desenvolver as competências dos trabalhadores a 

fim de atingirem os objetivos organizacionais (Dusterhoff et al., 2014). Das diferentes práticas 

existentes, a Avaliação de Desempenho surge como uma das mais valorizadas (Selvajaran e 

Cloninger, 2012 cit in Ribeiro, 2016). Esta permite às organizações obter um conjunto de dados 

que lhes possibilitam tomar decisões, nomeadamente: definir o potencial dos colaboradores, 

fazer um levantamento de necessidades de formação, atribuição de aumentos salariais, entre 

outros (Fachada, 2012, p. 11). 

 

Segundo Chiavenato (2009) a avaliação do desempenho define-se como, “uma 

sistemática apreciação de desempenho do indivíduo no cargo e do seu potencial de 

desenvolvimento e através da avaliação podem ser observadas e avaliadas competências como: 

visão estratégica, planeamento, organização, responsabilidade, acompanhamento, liderança, 

delegação, tomada de decisão, solução de problemas, proatividade, criatividade, gestão de 

conflitos, capacidade de negociação, adaptação a mudanças, competências interpessoais e 

trabalho em equipa” (Parrinha & Barbosa, 2011, p. 79). De acordo com Almeida (2008, p. 303 

cit. por Fachada, 2012, p. 6) a AD é um “processo formal, sistemático e periódico que visa 

avaliar os resultados alcançados por cada indivíduo em face de objetivos previamente 

estabelecidos, detetando desvios que mereçam ações corretivas ou que sugiram um potencial de 

desenvolvimento”. Pontes (1991) caracteriza a AD como uma estratégia organizacional utilizada 

pelas organizações para acompanhar o trabalho, os objetivos propostos para os profissionais e 

fornecer feedback para as pessoas. No entanto, estudos realizados observaram que existem 

diferenças entre as perceções dos trabalhadores e dos líderes das organizações sobre a AD. 

Para os trabalhadores, a AD pode ser visto como um instrumento de pressão ao seu empenho 

no trabalho, enquanto que para os outros, esta serve de base orientadora ao desenvolvimento 

pessoal e profissional dos trabalhadores (Philadelpho & Macêdo, 2007, p. 30). Torna-se, 
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portanto, fulcral identificar como os trabalhadores de cada organização encaram a Avaliação de 

Desempenho. 

 

Philadelpho e Macêdo (2007, p. 30) citam Souza (2003) ao afirmar que a partir da 

década de 1980, o contexto dos negócios e da competitividade obrigaram as organizações a 

considerarem a necessidade de estabelecer sistemas de desempenho alinhados aos novos 

padrões de gestão. No entanto, foi a partir da década de 1990 que foram desenvolvidas 

pesquisas direcionadas a transformar a AD num instrumento de gestão, para promover a 

efetividade organizacional. 

De acordo com Chiavenato (2004) no século XIX os avaliadores utilizavam três critérios: 

o trabalho, a qualidade do desempenho e a opinião dos peritos, para avaliar os ofícios que se 

traduziram na utilização de réguas de várias cores destinadas a informar os trabalhadores sobre 

seu desempenho. A cor determinava a qualidade do desempenho, de mais baixo ao excelente. A 

maioria dos trabalhadores realizava tarefas simples, pelo que era possível avaliar facilmente o 

seu desempenho no posto de trabalho. Já no final do século XIX, devido à introdução das 

máquinas foi necessário procurar outros métodos de avaliação. Taylor verificou que não se sabia 

realmente em que consistia um “bom dia de trabalho” e elaborou uma teoria de desempenho 

capaz de detetar, entre os trabalhadores, os que eram dotados de capacidades físicas e 

intelectuais para ocupar eficazmente um posto de trabalho específico. Nos dias de hoje, temos 

assistido a uma busca de excelência e superação das qualidades pessoais. O bom desempenho 

impõe-se como sinónimo da sobrevivência de toda a organização, por conseguinte, os 

empregadores procuram observar e determinar o desempenho dos seus trabalhadores (Rocha, 

2014, pp. 16-17). O processo da AD passou a fazer parte de um modelo de gestão dos 

trabalhadores centrado em resultados, sendo utilizado para averiguar a contribuição do 

trabalhador, a partir da aplicação de seu conhecimento, capacidades e habilidades no resultado 

organizacional (Philadelpho e Macêdo, 2007, p. 30). 

 

Apesar de não ser uma prática recente, a Avaliação de Desempenho em Portugal ainda 

não se encontra enquadrada totalmente no nosso quotidiano, fazendo com que ainda tenha um 

longo percurso pela frente. Segundo Rocha (2010, p.207): “Falou-se pela primeira vez em 

Portugal na avaliação de desempenho em 1940 com a reforma do Código Administrativo, onde 

se faz referência ao método de avaliação global quantitativo” (Castro, 2014, p. 66). 
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A Gestão do Desempenho é um tema fundamental nas organizações e pode ser 

caracterizada como “um processo contínuo de identificação, medição e desenvolvimento dos 

indivíduos e equipas, e de alinhamento do respetivo desempenho com os objetivos estratégicos 

da organização (Aguinis, 2009 cit por Cunha et al., 2010)”. É qualificada como um processo 

organizacional através do qual se definem os padrões de resultados e valores organizacionais. 

Espera-se que este processo estimule a melhoria de processos e resultados do trabalho das 

pessoas de modo a atingir os padrões definidos que implica: definição de objetivos 

organizacionais, implementação de um sistema de avaliação de desempenho; plano de sistemas 

de compensação que reforcem o desempenho; feedback, comunicação ou coaching; 

planeamento de carreiras; gestão pela cultura. A Gestão do Desempenho por via da Avaliação de 

Desempenho permite avaliar e melhorar os processos de trabalho, a eficiência e qualidade das 

atividades dos empregados e contribuir para os resultados da organização. É considerada um 

importante fator de motivação que, quando bem aplicado, facilita o sentimento de 

desenvolvimento, autoestima e empenho dos colaboradores. É um meio para a melhoria e o 

desenvolvimento pessoal e de carreiras, possibilita diagnosticar problemas organizacionais e 

permite estabelecer objetivos de formação ao detetar deficiências em termos de conhecimentos 

e capacidades. O bom ou fraco desempenho do colaborador poderá derivar de diferentes 

fatores: práticas organizacionais; práticas de liderança; problemas pessoais; aspetos 

relacionados com o posto de trabalho ou fatores externos, deste modo considera-se necessário 

adotar um sistema de gestão de desempenho que não se focalize apenas na avaliação do 

desempenho individual, mas também nos fatores internos à organização e específicos do 

trabalho (Bonache, 2006 cit por Cunha et al., 2010, pp. 492-495). 

 

A fim de seguir a linha do sistema de gestão do desempenho é fulcral definir uma série 

de objetivos que, consequentemente, permitirão melhorar o próprio modelo de avaliação de 

desempenho, sendo eles:  

• Objetivos estratégicos, estabelecendo padrões de resultados organizacionais que se 

irão refletir em comportamentos e resultados individuais e grupais, desafiando os 

membros da organização a atingi-los. Para tal a definição dos objetivos 

organizacionais deve ser articulada e negociada com os indivíduos tendo em conta as 
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suas expectativas, competências e capacidade de aprendizagem. Estas mudanças 

estratégicas requerem a revisão do sistema de avaliação;  

• Objetivos de desenvolvimento individual, que consistem em diagnosticar o potencial 

de desenvolvimento do colaborador e melhorar o seu desempenho futuro, 

identificando pontos fortes e fracos do desempenho individual e delinear ações que 

melhorem o seu desempenho como a formação, mobilidade ou reestruturação do 

posto de trabalho;  

• Objetivos de Gestão e Organização dos RH, uma vez que a gestão do desempenho 

tem implicações nas decisões sobre salários, compensações por mérito, promoções, 

transferências ou saídas. 

(Cunha et al., 2010, pp. 496-499) 

 

Aguinis (2009) sugere que os sistemas de avaliação de desempenho devem servir seis 

propósitos:  

1. Propósito Estratégico, ligando os objetivos individuais com os objetivos 

organizacionais, reforçando os comportamentos dos colaboradores para o alcance de 

objetivos organizacionais; 

2. Propósito Administrativo, ao ser uma fonte de informação que permite tomar 

decisões administrativas sobre os colaboradores;  

3. Propósito Comunicacional, comunicando às pessoas o que se espera delas, 

como alcançarem os objetivos e em que áreas podem melhorar;  

4. Propósito Desenvolvimentista, utilizando o feedback como meio de identificar 

forças ou fraquezas e quais as causas;  

5. Propósito de Manutenção Organizacional, na medida em que permite fazer 

inventários de talento, identificar necessidades de formação, medir o sucesso da 

organização e avaliar a eficácia das intervenções dos RH;  

6. Propósito Documental, utilizando os dados de desempenho para avaliar a validade 

preditiva de instrumentos de seleção de pessoas ou utilizar ainda esses dados em 

documentos judiciais. 

(Cunha et al., 2010, pp. 499-500) 
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No entanto para o sucesso de um sistema de avaliação este deve seguir certas 

condições de eficácia como:  

 

• Relevância, pois importa que as dimensões usadas para avaliar o desempenho sejam 

realmente importantes;  

• Sensibilidade, que significa que um sistema deve ser capaz de distinguir 

desempenhos bons e maus, caso contrário os colaboradores com bons 

desempenhos recebem as mesmas classificações que outros com fracos 

desempenhos;  

• Fiabilidade, pois as classificações atribuídas por diferentes avaliadores não devem ser 

discrepantes, caso contrário o sistema não é fiável e uma das condições para 

assegurar a fiabilidade é que todos os avaliadores tenham a oportunidade de 

observar o empregado nas mesmas condições;  

• Aceitabilidade, que é o requisito mais importante uma vez que se os colaboradores 

não aceitarem o sistema, os procedimentos e critérios acabarão por desconfiar e não 

aceitar as classificações;  

• Praticabilidade, que se refere ao modo como os empregados e supervisores encaram 

o sistema e se o consideram útil e prático, algumas organizações criam sistemas de 

tal modo complexos para o entendimento geral que acabam por se defrontar com 

desconfianças e resistências que acabam com a eficácia do sistema. 

(Cunha et al., 2010, pp. 500-503) 

 

Para além destas cinco condições existe um requisito fundamental para a eficácia do 

sistema de avaliação que é a Confiança entre todos os intervenientes, sem ela mesmo as 

melhores medidas suscitam grandes reservas, para tal é crucial existirem práticas de gestão e 

de liderança consistentes ao longo do tempo, transparentes, justas e respeitadoras da dignidade 

das pessoas (Cunha et al., 2010, pp. 500-503). 

 

Os critérios de um sistema de avaliação de desempenho são comportamentos ou 

resultados de trabalho. Os resultados servem para suportar decisões de gestão e concretizar os 

objetivos estratégicos. Para objetivos de orientação e melhoria de desempenho é considerado 

mais indicado o uso de avaliações de comportamentos que formam uma base interessante para 
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a entrevista de feedback. O uso exclusivo de uma das abordagens pode resultar em 

consequências negativas, uma avaliação que se foca apenas nos resultados não permite 

identificar as razões dos resultados bons ou maus, dificultando a implementação de medidas 

corretivas e uma avaliação que se foca apenas nos comportamentos pode resultar numa 

sobrevalorização dos meios em detrimento dos fins. A utilização conjunta de resultados e 

critérios de avaliação comportamental permitirá obter uma visão mais completa do desempenho, 

sendo um processo mais fiável. Ao avaliar os comportamentos é fundamental saber quais os 

comportamentos mais pertinentes a avaliar, caso contrário a escolha pode incidir sobre uma 

série de comportamentos irrelevantes. É essencial avaliar comportamentos com impacto 

significativo nos resultados e valores da organização, ou seja, se um dos valores da organização 

é a ética esta deve ser traduzida a nível comportamental e a partir daí ser avaliada. A quantidade 

de critérios a considerar na avaliação torna-se também uma questão relevante, pois é importante 

que os critérios englobem as dimensões mais significativas da função avaliada (Cunha et al., 

2010, pp. 505-506). 

 

Quando existem aspetos que contribuem para o sucesso da função ou organização mas 

não são incluídos nos critérios de avaliação verifica-se um caso de deficiência de critérios. E 

quando são incluídos critérios de avaliação que não contribuem para o bom desempenho existe 

contaminação. Deste modo, é essencial incluir critérios relevantes, suscetíveis de serem 

medidos de forma pragmática e que têm impacto no desempenho da função (Carrol e Schneier, 

1982). Os critérios podem ser:  

• Simples, medidas globais únicas de desempenho administrativamente simples 

de utilizar com a desvantagem de poderem ser critérios deficientes;  

• Múltiplos, onde são utilizadas diversas dimensões para a avaliação 

reconhecendo a complexidade da função;  

• Compostos, que resultam de uma média ponderada de vários critérios. 

(Cunha et al., 2010, p. 507) 

 

Qualquer sistema de avaliação deve gerar classificações corretas, medindo o que é 

suposto medir e fazendo-o com o menor erro possível. Os instrumentos de avaliação devem 

facultar medidas fiáveis em relação ao desempenho dos colaboradores. Para que resulte é 
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fundamental que num sistema de avaliação de desempenho exista a presença de Fiabilidade e 

Validade: 

• A Fiabilidade refere-se à consistência na medição, ou seja, consistência ao 

longo do tempo sem oscilações nas avaliações, consistência entre os 

observadores em relação à classificação do avaliado e consistência interna, ou 

seja, a utilização de itens que sejam relacionados entre si.  

• A Validade corresponde ao grau em que a avaliação fornece uma medida 

correta do que é suposto medir, a validade do conteúdo diz respeito ao grau em 

que os critérios de avaliação correspondem ao conteúdo da função e a validade 

do construto consiste em verificar até que ponto os critérios de avaliação 

utilizados para medir um determinado construto o fazem de forma adequada. 

(Cunha et al., 2010, p. 508) 

 

 

2.4. Quem avalia? 

 

A avaliação pela chefia direta é a fonte de avaliação de desempenho mais habitual. Cada 

superior hierárquico direto avalia os seus colaboradores tendo em conta, quer o desempenho 

individual de cada um, quer o contributo para o cumprimento dos objetivos da equipa e da 

empresa (Camara et al.). Segundo Chiavenato (1998) a avaliação de desempenho é da 

responsabilidade primeira da chefia direta, dado que a chefia é o indivíduo que possui as 

melhores condições para acompanhar e verificar o desempenho de cada colaborador (Fachada, 

2012, p. 16). 

 

Tradicionalmente, a avaliação é realizada pela chefia direta, no entanto outros 

intervenientes têm sido inseridos no processo e a participação destes intervenientes poderá 

permitir avaliar aspetos que cada um observa melhor. Sugere-se então uma avaliação realizada 

em conjunto pela chefia direta e pelo respetivo superior hierárquico. Torrington et al (1991) 

propõem que, em casos particulares, a avaliação pode ser realizada por um técnico de DRH que 

poderá ter conhecimento do desempenho do avaliado, no entanto o processo pode vir a ser 

questionado pelo avaliado (Cunha et al., 2010, p. 508).  
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Em algumas profissões em que é difícil à chefia observar o desempenho dos 

colaboradores, recomenda-se recorrer às avaliações pelos pares/colegas, sendo esse tipo de 

avaliação útil quando se pretende promover um elemento de equipa a chefe, uma vez que a sua 

aceitação pelos membros da equipa é importante. Porém, na avaliação pelos pares é possível 

que surjam certas questões, pois em organizações com forte espírito de equipa os colegas 

podem evitar más pontuações entre si e em organizações com elevado espírito de competição as 

avaliações podem ser distorcidas. Quando se utiliza este tipo de avaliação é aconselhável 

conciliá-la com outras fontes de avaliação (Cunha et al., 2010, p. 509).  

 

A autoavaliação é um meio útil de avaliação, especialmente em aconselhamento e 

desenvolvimento pessoal, ao tomar consciência daquilo que fez e do que poderia ter feito sente-

se mais motivado porque participa no processo de avaliação e responde de forma mais 

espontânea pois não se encontra perante os constrangimentos e pressões de uma entrevista de 

avaliação. No entanto, considera-se que este tipo de avaliação não é aconselhável quando o 

objetivo são promoções e compensação dado que nestes casos os indivíduos tendem a atribuir-

se boas classificações. Em muitas organizações o avaliado responde a um questionário de 

autoavaliação antes da avaliação feita pelo supervisor, sendo que mais tarde a chefia discute 

com o indivíduo a sua apreciação procurando chegar a um acordo sobre a avaliação final. A 

existência de métricas objetivas e uma relação de confiança entre a chefia e o avaliado permitem 

ultrapassar dificuldades que surjam no consenso sobre a avaliação final (Cunha et al., 2010, pp. 

510-511). De acordo com Camara et al. (2005) todos os avaliados fazem a avaliação do seu 

próprio desempenho através de um questionário igual ou semelhante ao que é utilizado pela 

chefia direta, posteriormente cada chefia examina os questionários e faz a sua própria avaliação 

contrapondo-a com a que foi realizada pelos avaliados. No final reúne com cada um deles com o 

intuito de analisarem os resultados (Fachada, 2012, p. 16). 

 

Segundo Gomes et al. (2008, p. 503 cit. por Fachada, 2012, p. 16) os clientes são uma 

mais-valia na avaliação, uma vez que estes “encontram-se em posição privilegiada para fornecer 

informação sobre o desempenho” de um indivíduo. Em algumas situações, os clientes são uma 

grande fonte de informação sobre o desempenho dos colaboradores, estes elementos externos 

têm grande utilidade em casos de promoções, transferências ou determinação de necessidades 

de formação, apesar disto, este processo torna-se dispendioso na medida em que é necessário 
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aplicar de forma sistemática inquéritos para obter a informação dos clientes (Cunha et al., 2010, 

p. 511). 

 

A avaliação das chefias por parte dos trabalhadores subentende que os indivíduos 

avaliem o desempenho dos seus superiores hierárquicos. Segundo Fernandes e Caetano (2000, 

cit. in Lima, 2009) esta fonte tem pouca expressão organizacional visto que não se coaduna com 

o estilo de gestão da grande maioria das empresas. Certos órgãos de gestão têm a apreensão 

que este tipo de avaliação possa retirar poder à chefia (Fachada, 2012, p. 17). 

 

A utilização combinada de diversos avaliadores é uma das práticas que tem suscitado 

maior atenção dos investigadores e gestores denominando-se de feedback 360 graus (Hoffman 

(1995); Brett e Atwater (2001); Peiperl (2001). Este é um processo, aplicado geralmente a 

gestores, mas cada vez mais a outros colaboradores, que abrange avaliações de um número 

diversificado de pessoas com as quais o gestor se relaciona que inclui a chefia direta, 

subordinados, colegas e clientes, para além da autoavaliação. A informação é recolhida e 

processada, sendo que o material é dado à chefia direta que tem a responsabilidade de fornecer 

feedback, discutindo com o avaliado os pontos fortes e fracos e estabelecendo planos de 

desenvolvimento. Torna-se um processo exigente, no entanto tem como vantagens a redução 

das distorções de avaliação e a riqueza da informação a ser discutida na sessão de feedback. 

Existe, todavia, a possibilidade de este processo resultar em uma combinação de favorecimentos 

entre os indivíduos (Peiperl, 2001; Sandberg, 2007). A comunicação insuficiente entre as 

pessoas envolvidas no processo, a violação da confidencialidade ou a ausência de medição da 

eficácia do processo estão entre os principais erros deste tipo de avaliação (Cunha et al., 2010, 

pp. 512-513). 

 

 

2.5. Métodos de avaliação de desempenho 

 

Os sistemas de AD são suscetíveis de medir uma grande variedade de aspetos 

(Torrington et al, 1991). Certos sistemas pretendem identificar traços de personalidade, outros 

medir comportamentos e resultados. Uns têm como foco critérios objetivos, outros focam-se em 

critérios subjetivos e a avaliação pode ser quantitativa ou qualitativa. Uns sistemas podem ainda 
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assumir uma abordagem absoluta, ou seja, a classificação individual não é influenciada pela 

classificação de outros avaliados, e outros podem assumir uma abordagem relativa, em que a 

classificação individual depende da comparação com as classificações de outros avaliados. Para 

elaborar um sistema de AD o mais adequado possível é necessário analisar estas características 

tendo em conta o contexto da organização. 

 

Existem diferentes tipos de métodos de avaliação orientados para o comportamento. 

Alguns destes métodos são: 

 

• Ensaio Narrativo – é uma forma de avaliação mais simples que se caracteriza por 

uma avaliação por escrito realizada pelo avaliador descrevendo os pontos fortes e fracos 

e potencialidades do colaborador. É bastante útil para proporcionar feedback aos 

avaliados, no entanto não permite comparações entre indivíduos do mesmo 

departamento pois são utilizados diferentes critérios para cada indivíduo; 

• Escala Gráfica ou de Atributos – consiste em classificar o desempenho numa 

escala (e.g., de «insatisfatório» a «excelente») em relação a diversos atributos (e.g., 

«assiduidade»; «qualidade do trabalho»; «conhecimento»; etc.). Tem como vantagens a 

facilidade de utilização, custos baixos e a possibilidade de ser aplicado a diferentes 

funções. Porém a interpretação de cada atributo pode variar consoante o avaliador e 

alguns critérios podem estar mal definidos. 

• Checklist comportamental – é um dos métodos mais utilizados na avaliação em que 

o avaliador é confrontado com uma série de afirmações relacionadas com o trabalho e 

terá de pontuar o desempenho do trabalhador em cada afirmação através de uma 

escala (e.g., de cinco pontos). No final as pontuações são somadas a fim de obter a 

classificação de desempenho; 

• Incidentes Críticos – com este processo pretende-se que os avaliadores descrevam 

regularmente comportamentos e acontecimentos positivos e negativos relacionados com 

os avaliados e o seu desempenho. Este método pode ser útil para a definição de escalas 

gráficas, pois auxilia na identificação de critérios que devem ser avaliados e é um 

método eficaz na transmissão de feedback. Contudo, pode desencadear resistência da 

chefia uma vez que exige um registo diário e frequente; 
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• BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales) – as escalas de avaliação ancoradas 

em comportamentos constituem uma variação das escalas de ordenação gráfica e 

descrevem os critérios de avaliação em termos comportamentais, providenciando um 

quadro de referência comum para os avaliadores; 

• Assessment Centers – é um procedimento utilizado para avaliar dimensões baseadas 

em comportamentos ou no desempenho, no qual os participantes são avaliados através 

de exercícios e/ou simulações. Pode ser útil para determinar de um colaborador tem 

capacidades de assumir responsabilidades superiores, todavia é um método que por 

vezes resulta em mau planeamento ou exercícios de má qualidade; 

• Ordenação Simples – neste processo o avaliador ordena e lista os avaliados do 

melhor ao pior, considerando determinadas dimensões. Pode ser utilizado em 

organizações com um número reduzido de pessoas, mas não é adequado para 

transmissão de feedback e para desenvolvimento; 

• Comparações Emparelhadas – consiste em comparar colaboradores entre si 

contrastando uma pessoa com outra, ou seja o avaliador escolhe o melhor de cada 

«par» até uma dada pessoa ser considerada a melhor consoante o número de vezes que 

foi escolhida. Este método também não facilita o feedback e à medida que o número de 

avaliados aumenta torna-se de difícil aplicação; 

• Distribuição Forçada – constitui também uma forma de comparar empregados. O 

avaliador terá de distribuir os avaliados segundo uma percentagem (e.g., apenas 15% 

das pessoas pode ser atribuída à categoria de «muito bom»). É considerado apropriado 

na diferenciação do mérito e evita a tendência de os avaliadores atribuírem elevadas 

cotações a todos os avaliados (Lawler, 2003). Contudo, se por exemplo todos os 

colaboradores forem realmente excelentes, a distribuição implica que alguns recebam 

fracas cotações, assim como o contrário. 

(Cunha et al., 2010, pp. 516-520) 

 

 

Já os métodos orientados para os resultados podem ser organizados da seguinte forma: 

 

• Gestão por Objetivos (MBO ou Management by Objectives) – é um processo de 

gestão que consiste em estabelecer objetivos organizacionais para criar padrões de 
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avaliação. Os objetivos são definidos a nível estratégico e «desdobrados» em cascata por 

todos os níveis da organização. Uma vez definidos os objetivos, estes passam a formar 

padrões em relação aos quais o desempenho é avaliado (Locke e Latham, 1990). Os 

objetivos são definidos de forma negociada com o envolvimento daqueles que os devem 

alcançar e devem seguir as características do acrónimo SMART: Específicos (Specific); 

Mensuráveis (Measurable); Alcançáveis (Achievable); Realistas (Realistic); com Prazos 

(Time-Bound). É necessário que o indivíduo receba feedback acerca do grau em que 

está a progredir nos objetivos e que no final do período de avaliação se confrontem os 

objetivos alcançados com os previstos. Alguns riscos que podem surgir são o facto de 

surgirem fatores externos e inesperados que podem condicionar o alcance de objetivos 

(e.g., recessão económica) e o facto de poder despoletar uma certa competitividade no 

alcance dos objetivos individuais em detrimento da cooperação em equipa. 

• Balanced Scorecard – foi desenvolvido por Robert Kaplan e David Norton (1996) 

sendo um método que acrescenta à tradicional perspetiva financeira, os critérios 

referentes aos resultados com clientes, aos processos internos, como as decisões com 

maior impacto nos resultados organizacionais, e à aprendizagem e crescimento, numa 

cadeia de relações causa-efeito. É tipicamente utilizado para avaliar unidades de negócio 

e tem como foco traduzir os objetivos da organização em termos operacionais. 

(Cunha et al., 2010, pp. 523-525) 

 

É possível concluir que os métodos baseados em atributos e escalas de ordenação 

gráfica são frequentemente utlizados devido à sua fácil aplicação e desenvolvimento, porém 

apresentam alguns riscos na qualidade do feedback. As medidas comportamentais, como o 

BARS, promovem feedback com melhor qualidade, porém podem suscitar problemas se não 

forem continuamente articulados com os objetivos organizacionais. Os métodos baseados em 

resultados diminuem a subjetividade, promovendo a aceitação do avaliado e avaliador, no 

entanto podem ser afetados por fatores não controláveis pela organização ou afastar os 

colaboradores do alcance de objetivos que são essenciais para a organização (Cunha et al., 

2010, p. 526). 
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2.6. Dificuldades da avaliação e estratégias 

 

A Avaliação de Desempenho é um exercício de observação, julgamento, feedback e 

intervenção organizacional. É um processo de medição e, acima de tudo, um processo humano 

e inexato (Cascio, 2006). Por esta falta de exatidão gerada muitas vezes por erros e 

enviesamentos, a AD é por vezes contestada, desencadeando uma desconfiança no processo, 

quebra de motivação, degradação nas relações superiores-subordinados e, paradoxalmente 

quebra no desempenho (Cunha et al., 2010, p. 526).  

 

Como qualquer outro sistema existente no seio das organizações, os sistemas de 

avaliação de desempenho acarretam dificuldades de construção e de implementação e são, por 

vezes, alvo de críticas por diferentes intervenientes. Segundo Almeida (1996), “a avaliação de 

desempenho é um processo bastante emocional. Qualificar pessoas com quem se lida 

diariamente, sabendo o impacto que isso pode ter nas suas vidas, torna o processo de avaliação 

uma situação delicada e suscetível de provocar disfunções pessoais e organizacionais graves”. 

Schweiger e Sumners (1994, p.6), nos seus estudos, nomearam alguns aspetos que podem 

contribuir para que um processo de avaliação de desempenho fracasse, como por exemplo, não 

envolver todos os intervenientes na fase de planeamento, não existir informação por escrito que 

explique as diretrizes e dê instruções para a concretização da avaliação, falta de feedback, entre 

outros. A identificação de aspetos críticos da avaliação de desempenho é extremamente 

importante uma vez que permite delinear e preparar um sistema de avaliação acautelando 

situações que possam comprometer o sistema. (Fachada, 2012, pp. 18-19). 

 

Vários especialistas afirmam que os programas da avaliação de desempenho beneficiam 

a organização e o indivíduo (Dale,1980). No entanto, esses mesmos programas apresentam 

problemas. Um dos problemas é a resistência que o avaliador tem, em dedicar tempo e atenção 

suficiente às avaliações, o que torna a avaliação pouco confiável e credível. Outro dos problemas 

que o processo de avaliação de desempenho apresenta é, segundo Rocha (1997), as técnicas 

que, por vezes, se revelam não serem as mais adequadas. De um modo sintetizado, os 

problemas na avaliação de desempenho podem originar de diferentes fontes: o julgamento 

humano, avaliadores, processo de avaliação, política de organização, requisitos legais e 

inflexibilidade do método (cit por Braga, 2014, pp. 34-35). 



31 
 

Schraeder, Becton e Portis (2007) apontaram alguns benefícios e desvantagens da 

avaliação, sugerindo algumas orientações para a eficácia da mesma: 

 

Figura 2 - Benefícios, desvantagens e orientações para a eficácia da AD 

 

Fonte: Schraeder, Becton e Portis, 2007, cit. por Cunha et al., 2010 (adaptado) 

 

É altamente improvável que um sistema de avaliação de desempenho seja isento de 

qualquer contestação ou critica (Caruth & Humphreys, 2008). Por sua vez, a eficácia do sistema 

de avaliação de desempenho é uma questão que levanta algumas dúvidas, na medida em que, 

ainda não existem critérios universais para medir a sua eficácia (Maharvi, et al., 2014 cit. por 

Antunes, 2016, p. 17). 

 

No que diz respeito à eficiência de um sistema de avaliação de desempenho, os autores 

Caruth e Humphrey (2008) afirmam que um sistema de avaliação de desempenho deve incluir 

Benefícios

• A comunicação entre gestores 
e colaboradores melhora;

• O feedback auxilia os avaliados 
a organizarem as suas ações;

• Ao promover junto dos 
colaboradores o alcance de 
objetivos é fomentado o 
alcance de objetivos 
organizacionais;

• A confiança aumenta, 
refletindo-se no desempenho;

• A negociação de objetivos 
promove aceitação e satisfação 
junto dos colaboradores;

• Auxilia a determinar 
necessidades de formação e 
desenvolvimento e a tomar 
decisões de carreira;

•Aumenta a produtividade 
individual e a eficácia 
organizacional.

Desvantagens

• Se o sistema não está alinhado 
com a cultura e as políticas da 
empresa o efeito pode ser 
degradado;

• Os custos de implementação 
podem ser elevados;

• Pode criar tensão entre 
avaliador e avaliados;

• Os efeitos emocionais sobre os 
avaliados podem influenciar a 
avaliação;

• Os avaliadores podem ser 
excessivamente benevolentes 
ou excessivamente severos;

• O sistema pode induzir as 
pessoas a focalizarem-se nos 
objetivos individuais 
descurando o trabalho de 
equipa;

•Podem surgir sentimentos de 
medo e cinismo;

Orientações p/eficácia

• Facultar formação aos 
avaliadores sobre o processo, 
métodos e potenciais erros e 
enviesamentos;

• Privilegiar métodos baseados 
nos comportamentos com as 
funções dos avaliados, em 
substituição dos métodos mais 
subjetivos;

• Proporcionar feedback
contínuo aos avaliados;

•Recorrer a avaliadores 
múltiplos.
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determinadas caraterísticas para a obtenção de uma maior eficiência e a fim de alcançar o 

sucesso, algumas dessas características são: 

 

• Formalização: o desempenho é o primeiro requisito para a eficiência do sistema. Este 

critério requer um grande esforço por parte da organização, pois deve abranger e refletir 

as múltiplas facetas que o sistema engloba. A informação acerca do sistema de 

avaliação de desempenho deve ser facultada a todos os colaboradores (Caruth & 

Humphreys, 2008); 

• Relacionamento com o trabalho: os critérios usados na avaliação do desempenho 

devem apenas estar relacionados a fatores inerentes ao trabalho desenvolvido pelo 

avaliado. Estes fatores devem ser suscetíveis a padronização e interpretação uniforme 

(Caruth & Humphreys, 2008); 

• Comunicação aberta: permite o conhecimento do desempenho por parte do avaliado 

e deve ser realizado de forma contínua (Caruth & Humphreys, 2008);  

• Formação de avaliadores: É primordial que ocorra uma formação contínua dos 

avaliadores através de cursos de formação e programas de coaching (Zheng et al., 

2012); 

• Facilidade de utilização: ocorre quando o sistema de avaliação se encontra baseado 

em normas e medições pré-definidas (Caruth & Humphreys, 2008);  

• Acesso aos resultados por parte dos avaliados: permite ao avaliado ter 

oportunidade de conhecer os erros, o que possibilita melhorar o seu desempenho 

(Caruth & Humphreys, 2008); 

• Revisão dos procedimentos: é importante na medida que permite eliminar erros e 

problemas, visto que nenhum sistema está isento de erros (Caruth & Humphreys, 

2008); 

• Procedimentos de recurso: é relevante possuir procedimentos de recurso definidos, 

na medida em que algumas organizações procedem de forma incorrecta (Caruth & 

Humphreys, 2008). 

(Antunes, 2016, pp. 18-19) 

 

Existem várias razões que apontam para a importância da AD. Se os avaliados se 

identificarem com o sistema, este motivará as pessoas a focalizarem-se no alcance dos objetivos 
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com mais dedicação. E mesmo que não exista um processo de avaliação formal numa 

organização, sempre há uma avaliação informal dos gestores em relação ao desempenho dos 

empregados, no entanto a ausência de um sistema formal de avaliação pode levar a avaliações 

arbitrárias e afastadas dos objetivos organizacionais, daí a preferência em adotar um sistema 

formal coerente. A AD permite ainda testar se as decisões que foram tomadas em relação à 

seleção de pessoas e eventos de formação surtiram o efeito desejado (Cunha et al., 2010, p. 

528). 

 

 

2.7. Erros e enviesamentos 

 

É considerado altamente improvável que um sistema de avaliação de desempenho, seja 

isento de qualquer erro (Caruth & Humphreys, 2008). Os erros mais praticados pelos 

avaliadores são: o erro de complacência ou leniência, o erro de severidade, o erro de tendência 

central, o efeito de halo/ horn e o efeito de contemporaneidade ou recentidade (Lunenburg, 

2012). Para além dos erros apontados anteriormente, os avaliadores tendem a reproduzir outros 

erros, no entanto com menor frequência e mais facilmente corrigidos como por exemplo: o erro 

de primeira impressão, o erro de semelhança ou de projeção pessoal, o erro de fadiga/rotina e 

incompreensão do significado dos fatores (Sotomayor, et al., 2014 cit. por Antunes, 2016, p. 

27). 

 

 Na origem dos problemas e riscos associados à AD estão os enviesamentos e erros 

mais comuns cometidos pelos avaliadores: 

 

• Efeito de Halo – é considerado o erro mais comum e consiste em avaliar um indivíduo 

em relação a vários aspetos do seu desempenho baseado numa determinada faceta do 

indivíduo, se o avaliador apreciar a simpatia do avaliado é instigado a avaliá-lo 

positivamente em todos os aspetos do desempenho; 

• Efeito de Leniência (Complacência) – caracteriza-se por atribuir elevadas cotações a 

todos os colaboradores. Este erro pode levar a que as pessoas com um desempenho 

elevado se sintam desmotivadas e consequentemente baixem o seu rendimento; 
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• Severidade – é um erro que consiste na tendência de alguns avaliadores para atribuírem 

baixas classificações aos seus colaboradores, deste modo pessoas com elevados 

desempenhos são prejudicadas; 

• Tendência Central – é outro erro comum que se caracteriza por classificar os avaliados 

nas categorias intermédias das escalas de desempenho, não permitindo a discriminação 

entre os avaliados; 

• Recenticidade – é um erro também bastante frequente que ocorre quando os 

avaliadores avaliam os colaboradores com base nos seus desempenhos mais recentes e 

não no desempenho global. Isto levará a que um colaborador que tenha tido uma 

quebra no seu desempenho no último mês seja prejudicado ou que um colaborador que 

tenha tido um mau desempenho ao longo do ano e melhorado no último mês tenha a 

sua classificação inflacionada. 

(Cunha et al., 2010, pp. 529 e 530) 

 

Relativamente a estas falhas que ocorrem frequentemente nos processos de avaliação 

de desempenho, Bergamini (1988 cit in Silva Brito, 2011, p. 71) denomina-os de “vícios de 

avaliação”. 

 

A fim de evitar ou reduzir a existência deste tipo de erros, a organização pode recorrer a 

vários avaliadores e/ou implementar ações de formação aos avaliadores para que se tornem 

conscientes dos erros que podem cometer e ajudá-los a lidar com esses erros. Porém, é 

necessário considerar a resistência de certos avaliadores em alterar os seus comportamentos ou 

admitir que têm cometido erros ao longo do processo. Outras formas de reduzir a probabilidade 

de erro consistem na obrigatoriedade das sessões de feedback em que o avaliador deve justificar 

a avaliação que deu ao avaliado ou implementar uma avaliação os avaliadores pela sua eficácia 

no processo de avaliação (Cunha et al., 2010, p. 532). 

 

Devido a muitas destas falhas, Clausen et al. (2008), afirmam que as avaliações 

ineficientes deixam os funcionários frustrados com os seus resultados, o que pode levar ao 

descontentamento ou apatia. Para além disso, muitos trabalhadores consideram estar a perder o 

seu tempo com questões administrativas, e podem tornar-se desmotivados, vendo a avaliação de 

desempenho como mais um processo sem importância. Kovaleski et al. (2006), lembram 
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também que a falta de um consenso no processo de avaliar o desempenho das pessoas, pode 

levar a pensar que existem desigualdades sociais e ao entendimento por parte dos 

colaboradores de que nem todos são avaliados da mesma forma na empresa. Deste modo, 

Ericsson (2006) considera que se deveria avaliar e comparar níveis de desempenho dos 

indivíduos, em condições justas e circunstâncias controladas (Silva Brito, 2011, p. 71). 

 

 

2.8. O feedback sobre o desempenho 

 

O feedback facultado aos avaliados é uma das medidas mais fundamentais na AD. Tem 

como objetivo conceder aos colaboradores informações que lhes permitam compreender os 

erros e as atitudes positivas, as suas origens, consequências e de que forma podem melhorar o 

seu desempenho futuro, evitando os erros e repetindo as ações positivas. Normalmente o 

feedback é apenas facultado na entrevista em que é discutida e transmitida a classificação da 

AD, todavia considera-se que o feedback é mais eficaz quando é transmitido regularmente para 

que o colaborador possa ter a oportunidade de alterar os seus comportamentos antes do início 

do processo de avaliação (Cunha et al., 2010, pp. 533 a 535). 

 

Segundo Camara (2012), a entrevista de avaliação de desempenho representa o 

momento em que o avaliado recebe o julgamento pelo trabalho realizado e permite consolidar 

uma perceção positiva do sistema, como sendo justo e objetivo. A entrevista também é a ocasião 

para o avaliado expor a sua opinião em relação à sua avaliação de desempenho e permite a 

discussão de melhorias que possam ser realizadas no futuro (Chiavenato, 2009). Neste sentido 

podem considerar-se dois tipos de entrevista:  

✓ Entrevista de avaliação; 

✓ Entrevista de avaliação e desenvolvimento. 

 

A entrevista de avaliação tem como principal objetivo transmitir os resultados da 

avaliação de desempenho ao avaliado e apresentar justificações das decisões que foram 

tomadas a nível da gestão, como por exemplo: aumentos salariais e promoções. De um modo 

geral o diálogo ocorre unilateralmente (avaliador para avaliado). Por seu lado, a entrevista de 

avaliação e desenvolvimento permite uma maior participação do avaliado. Na entrevista de 
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avaliação de desenvolvimento a preocupação não passa apenas pela discussão da avaliação de 

desempenho, mas procura evidenciar fatores responsáveis pelos erros, ações positivas e meios 

que possam melhorar o desempenho (Cunha et al., 2012 cit. por Antunes, 2016, pp. 26-27).  

  

As entrevistas de AD desempenham um papel de grande importância pois criam um 

espaço em que o avaliador e avaliado discutem as causas das ocorrências passadas e definem 

métodos de melhoria. É aconselhável implementar ações de formação aos avaliadores para 

prepará-los a conduzir adequadamente uma entrevista e encorajar o avaliado a participar na 

discussão expressando os seus pontos de vista sem recear retaliações a fim de criar uma 

discussão saudável. O avaliador deve tentar compreender as razões do fraco desempenho do 

colaborador e não atribuir esses erros à sua personalidade, uma vez que o desempenho 

também é influenciado pelo contexto. O feedback deve ser claro e específico para que o avaliado 

compreenda as razões da avaliação e saiba como alterar as suas ações. É importante que o 

avaliador e avaliado não adotem uma postura acusatória nem encarem as críticas como ataques 

pessoais, devem ouvi-las ponderada e respeitosamente. Durante a entrevista, a definição de 

objetivos apropriados para o futuro é um processo de grande potencial para o desenvolvimento e 

estes devem ser acordados por ambas as partes (Cunha et al., 2010, pp. 534-537). 

 

Verifica-se também, no entanto, que o feedback final sobre a sua avaliação de 

desempenho é o aspeto mais temido para alguns trabalhadores que deve ser comunicado de 

maneira a proporcionar o aumento do nível de desempenho. Proporciona inúmeras vantagens, 

quando bem utilizada, no entanto existe um leque de desvantagens que permite questionar os 

efeitos que se pretendem com a avaliação de desempenho, como a utilização da mesma, para 

fins de punição (Silva Brito, 2011, p. 68). 

 

Em suma, a AD é um processo contínuo que deve ser bem definido, a eficácia deste 

deve ser medida, os dados produzidos devem ser analisados e ser submetido a melhorias 

contínuas e controlado (Grant, 2006). É um meio para promover o desempenho e 

desenvolvimento individual e o desempenho organizacional. E num contexto de 

internacionalização crescente das empresas, surgem novos desafios como adotar sistemas de 

gestão de desempenho ajustados à especificidade de cada país (Cunha et al., 2010, p. 540). 
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Após a análise de todos estes aspetos, torna-se fundamental recolher as perspetivas dos 

trabalhadores relativamente à presença da Avaliação de Desempenho e quais os seus níveis de 

satisfação em relação à implementação deste processo, para assim ser possível otimizar o 

desempenho dos colaboradores e evitar que este processo seja encarado como um meio de 

discriminação ou despedimento, promovendo, ao mesmo tempo, a Avaliação de Desempenho 

como sinónimo de desenvolvimento. 
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CAPÍTULO III 

O ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

 No presente capítulo é apresentada a metodologia de intervenção/investigação e a 

fundamentação do paradigma e método que mais se adequam aos objetivos do estudo. São 

ainda caracterizados os recursos que foram utilizados para a recolha de informação e quais as 

limitações que estiveram presentes ao longo do estudo. 

 

3.1. Metodologia de Investigação 

 

 A fim de alcançar os objetivos da investigação que foram instituídos é essencial 

estabelecer de que modo os vamos abordar e desenvolver e quais as estratégias mais 

adequadas. Para tal, é fundamental definir a Metodologia da Investigação1. Tendo em conta o 

enquadramento organizacional e os objetivos de estágio, decidiu--se por uma metodologia de 

investigação assente no paradigma ou abordagem quantitativa, sendo o método de investigação 

o estudo de caso. 

 

Todo o projeto de investigação obedece aos pressupostos teórico-concetuais de um 

determinado paradigma. J. Brand (1992:104) considera que “para conseguir os objetivos e o 

resultado que o projeto pretende alcançar é preciso jogar com determinados recursos e 

desenvolver um conjunto de atividades que contribuem para a aproximação do final previsto”. 

Shulman (1989) relata que “paradigmas não são teorias; são mais formas de pensar ou 

modelos para a investigação que, quando se aplicam, podem conduzir ao desenvolvimento de 

teorias” (Barbosa, 2016, p. 41). 

 

O propósito do presente estudo é recolher e analisar as perspetivas de um público-alvo 

bastante alargado e para além disso tem como propósito analisar e aprofundar o objeto de 

estudo, nomeadamente a AD, daí a pertinência da utilização do paradigma quantitativo. A 

pesquisa nas organizações engloba relações de caráter social e humano e vem-se desenvolvendo 

                                                 
1 Segundo o pensamento de Kaplan (1998, p. 23): “(…) A metodologia procura descrever e analisar os métodos, 
alertar para os seus limites e recursos, clarificar os seus pressupostos e consequências, relatar as suas 
potencialidades (…). Em suma, o objetivo da metodologia é ajudar-nos a compreender (…) não os resultados do 
método científico, mas o próprio processo em si” (Coutinho, 2014). 
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em estudos que valorizam a aplicação de métodos quantitativos para descrever e explicar 

fenómenos. Nos estudos organizacionais, a pesquisa quantitativa permite recolher opiniões, 

reações, hábitos e atitudes de um contexto, através de uma amostra que o represente 

estatisticamente (Terence & Escrivão Filho, 2006). Tendo em conta o contexto organizacional em 

que se realizou a pesquisa de estágio, considerou-se que fazia todo o sentido implementar o 

paradigma quantitativo, uma vez que este vai ao encontro dos objetivos estabelecidos e permite 

elaborar o conhecimento essencial e necessário para tal. Autores, como Yin (1993, 2005) e Flick 

(2004), salientam ainda a relevância de utilizar, em alguns métodos de investigação, 

simultaneamente dados qualitativos e quantitativos2. A utilização dos dois tipos de dados, na 

mesma investigação, vai no sentido de olhar para estas metodologias como complementares e 

não como opostas ou rivais. 

 

O método indica-nos o caminho que devemos adotar no âmbito de um determinado 

paradigma. L. Pardal & E. Correia (1995) consideram que “o método consiste, essencialmente, 

num conjunto de operações, situadas a diferentes níveis, que tem em vista a consecução de 

objetivos determinados” (Barbosa, 2016, p. 42). Posto isto, e tendo em conta as características 

do presente estudo, concluiu-se que o método que melhor serve a presente investigação é o 

estudo de caso.  

 

A característica que melhor identifica e distingue esta abordagem metodológica é o facto 

de se tratar de um plano de investigação que envolve o estudo intensivo e detalhado de uma 

entidade bem definida: o “caso” (Coutinho & Chaves, 2002, p.223). O estudo de caso constitui 

um método de pesquisa de um fenómeno social, através da análise de um contexto específico 

dessa realidade. De acordo com Yin (2001), responde às questões de investigação “porquê” e 

“como”, facilitando a compreensão dos fenómenos sociais (Coimbra & Martins, 2014, pp.32 e 

33). Analisando as suas características, verifica-se que o estudo de caso torna-se a abordagem 

metodológica mais adequada para a problemática em questão pois permite o estudo e o 

desenvolvimento de um “caso” específico e tem como objetivo compreendê-lo, neste caso 

relacionado com um grupo de trabalhadores de uma organização, e assenta na compreensão 

                                                 
2 Segundo Latorre et al. (2003), para além do estudo de caso ser visto com mais ênfase nas metodologias 
qualitativas, isso não significa, que não possam contemplar perspetivas mais quantitativas. Stake (1999) refere que 
a distinção de métodos qualitativos e quantitativos é uma questão de ênfase, já que a realidade é uma mistura de 
ambos.  (Meirinhos & Osório, 2010, pp. 51 e 52). 
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dos fenómenos através da análise do contexto, particularidade também presente no estudo aqui 

abordado visto que vai ser realizada no contexto da organização. 

 

Para Reichardt e Cook (1986), Lincoln e Guba (1985), Colás (1998) e Bogdan e Biklen 

(1992), o estudo de caso é um dos métodos mais comuns na investigação. Para os últimos 

autores, o estudo de caso consiste num exame detalhado de uma situação, sujeito ou 

acontecimento. 

Existem diversas modalidades de estudo de casos e distinguem-se pelas seguintes 

características e procedimentos: 

a) Estudos de casos ao longo do tempo - permitem o estudo de um fenómeno, sujeito 

ou situação a partir de diferentes perspetivas temporais; 

b) Estudos de casos observacionais - caracterizam-se pelo recurso à observação 

participante e podem referir-se a temáticas diversas; 

c) Estudos de comunidades - consistem na descrição e compreensão de uma 

determinada comunidade educativa (escolas, instituições, agrupamentos, etc.);  

d) Estudos micro-etnográcos - desenvolvem-se em pequenas unidades organizativas ou 

numa atividade específica organizativa;  

e) Estudos de casos múltiplos - estudam dois ou mais sujeitos, situações ou fenómenos. 

Podem adotar diferentes modalidades: estudos de casos sucessivos, estudos de 

aprofundamento sobre um caso e estudos comparativos; 

f) Estudos multi-situacionais - aplicam-se no desenvolvimento de uma teoria, exigindo a 

exploração de muitas situações e sujeitos. 

(Aires, 2015, pp. 21-22) 

 

Guba e Lincoln (1985) consideram que o estudo de caso constitui uma metodologia 

válida porque proporciona significativas descrições da realidade que se pretende estudar. Este 

método desempenha um papel essencial quando se pretende produzir juízos de 

transferibilidade, responde mais adequadamente à conceção de múltiplas realidades, apontando 

as interações entre investigador e contexto e de outros factos que possam ocorrer ao longo da 

pesquisa e, finalmente, facilita a comunicação entre os participantes, alimentando o intercâmbio 

de perceções (Aires, 2015, p. 22). 
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Tornou-se fundamental definir técnicas de recolha de dados3 que fossem de encontro 

aos objetivos do projeto de investigação e que permitissem recolher a informação necessária 

para a compreensão do caso em estudo. Após, juntamente com o meu orientador, analisar o 

contexto em que decorreria o estágio, deduzi que as técnicas de recolha de dados que melhor se 

adequariam ao processo de estudo seriam: o inquérito por questionário, análise documental e 

conversas informais.  

 

O inquérito por questionário é considerado uma técnica que consiste em colocar a um 

conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma população, uma sucessão de 

perguntas referentes à sua situação social, profissional ou familiar, às suas opiniões, às suas 

atitudes, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de um 

acontecimento, ou seja, sobre o ponto que interessa aos investigadores. É particularmente 

adequado na análise de um fenómeno social que se julga apreender melhor a partir de 

informações relativas aos indivíduos da população em questão e em casos em que é necessário 

interrogar um grande número de pessoas (Quivy & Van Campenhoudt, 1998, pp. 20-21). 

 

De acordo com Almeida & Pinto (1995), as principais fases de preparação e realização 

do inquérito por questionário podem ser consideradas cinco, designadamente:  

1. O planeamento do inquérito, onde se determinada o que estudar e informações 

a obter, definindo-se objetivos e hipóteses teóricas; 

2. A segunda etapa consiste na preparação do instrumento de recolha de dados, 

onde é redigido o projeto de questionário, com uma linguagem compatível à do 

público-alvo; 

3. A terceira fase é o trabalho no terreno, que consiste na aplicação do inquérito 

aos /as inquiridos /as em causa; 

4. Posteriormente, é feita a análise dos resultados, onde é realizada a codificação 

das respostas, bem como o apuramento e tratamento da informação e 

elaboração das conclusões; 

                                                 
3 As técnicas de recolha de dados são caracterizadas por Bisquerra (1989, p.55) como “procedimentos de atuação” 
concretos e particulares, “meios auxiliares” do método, uma vez que dentro de um método, que é sempre mais 
geral, podem utilizar-se diversas técnicas. Latorre et al. (1996, p.876) partilham da mesma opinião quando afirmam 
que “…o método é o caminho e as técnicas o modo de percorrê-lo” (Coutinho, 2014). 
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5. A última fase é composta pela apresentação dos resultados. 

(Castro, 2014, pp. 29-30) 

 

Segundo Foddy (2002, p.17), uma das grandes críticas à técnica do inquérito por 

questionário está relacionado com o facto de apresentar um conjunto prévio de respostas: “(…) o 

fornecimento prévio de respostas pode conduzir os inquiridos a fornecerem respostas que nunca 

lhes teriam ocorrido se estivessem a responder livremente”.  No entanto esta utilização de um 

conjunto prévio de respostas prende uma dimensão positiva que consiste em colocar o inquirido 

a raciocinar sobre dimensões até então não refletidas. Para além disso, como forma de permitir 

a livre expressão dos sujeitos para além do que lhe é perguntado, sugere-se acrescentar ao 

questionário como opção uma resposta livre que permita ao inquirido a possibilidade de 

mencionar outra alternativa, eventualmente mais consonante com a sua opinião (Castro, 2014, 

pp. 29-30). 

 

O recurso a fontes documentais relacionadas com a temática é uma estratégia básica 

num estudo de caso. A informação recolhida pode servir para contextualizar o caso, acrescentar 

informação ou para validar evidências de outras fontes (Meirinhos & Osório, 2010, p. 62). 

Refere-se, geralmente, a documentos escritos que podem ser: livros, artigos, notas, atas de 

reuniões, arquivos, fotografias, desenhos, fotos, etc. Para a análise documental é fundamental 

identificar o contexto do documento, estabelecer quem o escreveu e com que finalidade (Petty et 

al., 2012, p. 380).  

 

Como refere Saint-Georges (1997, p.15, cit. por Castro, 2014, p. 32), a análise 

documental é muito importante numa investigação: “De uma maneira ou de outra, não existe 

investigação sem documentação”. Este autor defende ainda que “(…) a pesquisa documental 

apresenta-se como um método de recolha e de verificação de dados: visa o acesso a fontes 

pertinentes, escritas ou não (…)”, sendo que através destes dados é possível construir ideias 

sobre as temáticas em causa. Neste sentido, foi realizada uma pesquisa de documentos internos 

da empresa, com o objetivo de perceber a empresa no geral, bem como a sua organização. 

 

A fim de otimizar e sintetizar as informações obtidas pelo inquérito por questionário, foi 

utilizada uma técnica complementar, nomeadamente a análise estatística dos dados que, 
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segundo, Quivy & Campenhoudt (1992, p.192) consiste num “(…) tratamento quantitativo que 

permita comparar as respostas globais de diferentes categorias sociais e analisar correlações 

entre variáveis”. Esta análise estatística foi organizada através da construção de gráficos e de 

tabelas, a fim de facilitar a análise e a consequente apresentação dos dados adquiridos. A 

análise estatística é uma das etapas fundamentais da aplicação de um inquérito por 

questionário, na medida em que, após a elaboração de gráficos e tabelas, permite analisar os 

resultados da sua aplicação (Castro, 2014, p. 31). 

 

A análise da informação constitui um aspeto-chave e também problemático do processo 

de investigação. O investigador poderá dispor de diversos métodos de recolha de material 

empírico. Esta diversidade de métodos e técnicas envolve, no entanto, uma grande minúcia no 

processo analítico aplicado à informação recolhida (Aires, 2015, p.43). É importante ter em 

atenção este aspeto e realizar uma análise de informação, recolhendo os dados que são 

pertinentes e que vão de encontro aos objetivos do estudo. 

 

 

3.2. Limitações do estudo 

 

A principal limitação que foi surgindo à medida que ia decorrendo o estudo foi a questão 

da confidencialidade solicitada pela empresa, tanto a nível documental como a nível dos 

colaboradores. O facto de não ter sido possível divulgar no presente relatório um documento 

com a estrutura completa do modelo de AD, dificultou a caracterização do modelo e o modo 

como é implementado. Para além disso, algumas questões colocadas no questionário tiveram 

que ser revistas ou parcialmente modificadas por representantes da empresa para que fosse 

evitada alguma questão que pusesse em causa a confidencialidade dos respondentes. No 

entanto, apesar ser uma limitação para a investigação compreende-se o facto de ser necessário 

assegurar a confidencialidade da empresa e de todos os envolvidos no processo 

 

Desde os primeiros trabalhos de investigação empírica em ciências sociais que a 

questão ética e a questão da confidencialidade dos envolvidos se tem colocado. O facto de que a 

maioria da investigação em ciências sociais envolve seres humanos implica que deva estar 

sujeita a sólidos princípios éticos e a regras deontológicas estritas, principalmente para a 
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proteção dos indivíduos, grupos e objeto de investigação, mas também para a dos investigadores 

e das instituições que os enquadram. Em 1974 foi publicada, nos Estados Unidos da América, a 

Lei da Investigação Nacional (National Research Act) que criou a Comissão para a proteção de 

pessoas sujeitas à investigação biomédica e comportamental (National Commission for the 

Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research) que ficou responsável por 

identificar os princípios éticos base que devem reger a investigação e desenvolver as linhas de 

orientação que as suportassem e implementassem, permitindo clarificar os princípios em que 

deve assentar uma investigação científica eticamente aceitável. (Almeida, s.d., pp. 1-13). 

 

De acordo com Carmo e Ferreira (2008, p. 283), a realização de qualquer investigação 

em ciências sociais implica, por parte do investigador, obedecer a um conjunto de princípio 

éticos, tais como: 

1. Respeitar e garantir os direitos daqueles que participam voluntariamente na 

investigação; 

2. Informar os participantes sobre todos os aspetos da investigação; 

3. Aceitar a decisão dos indivíduos de não colaborar na investigação ou desistir no seu 

decurso; 

4. Proteger os participantes de quaisquer danos físicos, morais ou profissionais no decurso 

da investigação ou causada pelos resultados que venham a ser obtidos; 

5. Garantir a confidencialidade da informação obtida, salvo se os participantes não se 

opuserem a tal e solicitarem eles próprios a sua divulgação; 

6. Solicitar autorização das instituições a que pertencem os participantes para estes 

colaborarem no estudo. 

 

Outra limitação do estudo está relacionada com a dificuldade em obter uma amostra 

mais significativa. Apesar do questionário ter alcançado um número considerável de 

respondentes, muitos dos colaboradores da carreira técnica não responderam ao questionário. 

Certamente que uma amostra mais significativa e representativa da população permitiria uma 

maior validade. 

 

Se a amostra for de pequena dimensão, os resultados do estudo podem não ser 

generalizáveis à população considerada. Os resultados podem apenas ser válidos para a amostra 
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e poder-se-iam obter diferentes resultados se se estudasse a totalidade dos elementos dessa 

mesma população. Usualmente considera-se que quanto maior for a amostra mais 

possibilidades tem de ser representativa da população. O aumento da dimensão da amostra 

diminui a possibilidade de erro e, portanto, de variabilidade da amostra (Carmo & Ferreira, 

2008, p. 214). No entanto, para determinar a dimensão da amostra deve ter-se em 

consideração vários aspetos como o plano da investigação e o contexto em que decorre, daí a 

escolha da amostra do presente estudo. 

 

 

3.3. Metodologia de Trabalho da Empresa: Modelo da Avaliação de 

Desempenho4 

 

A empresa X possui um sistema de Avaliação de Desempenho estruturado e definido 

tendo em conta os objetivos da organização. Este sistema foi sofrendo alterações à medida que 

iam surgindo dificuldades na realização do processo e a fim de acompanhar o contínuo 

crescimento da empresa. Relativamente ao que me foi possível observar, a AD estabelece um 

papel importante dentro desta instituição, nomeadamente na identificação de problemas, 

necessidades de formação e reconhecimento pelos bons resultados.  

 

No entender da organização, a implementação deste sistema tem como principais 

objetivos:  

• Conhecer o nível de competência e de desempenho dos colaboradores;  

• Identificar e melhorar o potencial (técnico e humano) dos colaboradores e assim 

melhorar os resultados da organização;  

• Identificar necessidades de formação;  

• Estabelecer objetivos para o próximo ano e incentivar a sua concretização;  

• Auxiliar nos processos de promoções e elaboração de planos de carreira;  

• Promover um processo de feedback construtivo, entre as chefias e os colaboradores 

(…).”. 

 

                                                 
4  A descrição do Modelo de Avaliação de Desempenho foi realizada com base na análise documental do “Manual de 
Avaliação de Desempenho” elaborado e fornecido pela empresa. 
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No que diz respeito à organização da AD, o planeamento e preparação ficam a cargo do 

Departamento de Desenvolvimento (inserido no Departamento de RH da empresa X), 

nomeadamente de uma técnica de RH responsável por gerir todo o processo e a sua execução e 

orientar os colaboradores envolvidos. A primeira etapa do processo é selecionar os elegíveis à AD 

do ano civil em questão, uma vez que a empresa possuí um número elevado de trabalhadores 

consideram que não é possível ou produtivo avaliar todos, deste modo tornou-se pertinente 

reduzir o número de colaboradores a avaliar. Após a revisão do processo ficou definido como 

critério avaliar os colaboradores locais que possuem 1 ano de antiguidade e avaliar os 

colaboradores expatriados com pelo menos 6 meses de antiguidade. Após esta filtragem, é 

compilada uma lista única com os colaboradores elegíveis para a Avaliação de Desempenho. Os 

colaboradores realizam a AD numa plataforma online e o processo decorre no início de cada ano 

avaliando os resultados do ano anterior, por exemplo, a AD do ano de 2017 decorreu entre 

janeiro e fevereiro de 2018. Até lá, existe uma preparação e organização ao longo de todo o ano 

para que o sistema de AD seja implementado da melhor forma. 

 

A política de AD já se encontra implementada na empresa X há quase dez anos. No 

entanto, o processo de avaliação necessitou de sofrer alterações ao longo do tempo para 

acompanhar o crescimento da empresa e corrigir eventuais erros que foram surgindo. Há cerca 

de três anos foi pensado, desenvolvido e implementado na empresa o novo modelo de AD que 

está em vigor atualmente e que foi objeto de estudo do presente relatório. As principais 

dificuldades que foram encontradas pela empresa no processo antigo de AD deviam-se ao facto 

de os formulários de avaliação serem todos em formato papel. As principais consequências eram 

a dificuldade de controlo na receção dos formulários, o trabalho excessivamente administrativo, 

a falta de controlo do histórico de avaliações dos colaboradores e a perda de dados. 

 

Os principais intervenientes do processo de AD atualmente em vigor na empresa X são o 

colaborador e a chefia, se a avaliação do desempenho é uma responsabilidade e se o maior 

interessado nela é o próprio trabalhador, uma alternativa interessante é a aproximação das duas 

partes. O envolvimento do indivíduo e da chefia na avaliação é uma tendência muito forte, nesta 

alternativa a chefia funciona como o elemento de guia e orientação (Rocha, 2014, p.31).  
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O sistema atual de Avaliação de Desempenho da empresa X é gerido segundo um 

conjunto de fases. A primeira fase do processo é a Autoavaliação, os colaboradores avaliam o 

seu próprio desempenho ao responder a uma série de questões fechadas e abertas na 

plataforma online. A autoavaliação deve ser promovida pela chefia e a empresa considera esta 

uma etapa muito importante, na medida em que “(…) permite ao colaborador refletir sobre o seu 

desempenho, colocando-se na posição da chefia, e auxilia a chefia a avaliar os aspetos 

discordantes e a conhecer e entender melhor os seus colaboradores”. Cada autoavaliação é 

realizada na plataforma e disponibilizada ao avaliador/chefia. Dentro da empresa X apenas os 

colaboradores da carreira produtiva/operacional não devem realizar a autoavaliação. 

 

Na segunda fase o avaliador/chefia realiza a avaliação dos seus avaliados utilizando, da 

mesma forma, a ferramenta online. Nesta fase a empresa aconselha o avaliador de que “deve 

ser neutro e imparcial; não deve permitir que a opinião global sobre o colaborador influencie a 

avaliação; e não se deve deixar afetar por acontecimentos recentes”, situação esta conhecida 

como erro da recenticidade. No âmbito da avaliação do colaborador, o avaliador responde na 

plataforma online a uma série de questões fechadas e abertas relacionadas com o cumprimento 

de objetivos definidos no ano anterior; avalia através de uma escala as competências técnicas 

relacionadas com a função avaliada e tem a possibilidade de acrescentar competências técnicas 

complementares que o colaborador tenha desempenhado e que estão inerentes à sua função; 

avalia através de uma escala as competências comportamentais/essenciais, onde os valores 

pela qual a empresa X se rege foram desdobrados em comportamentos esperados pelos 

colaboradores; identifica as áreas fortes do colaborador e as áreas a melhorar, bem como a 

avaliação geral do desempenho passado do avaliado e o potencial do mesmo para o futuro; 

define os objetivos para o próximo ano e compara com os objetivos definidos pelo avaliado na 

sua autoavaliação; expõe observações relativamente ao plano de carreira do avaliado e identifica 

ações de desenvolvimento e formações necessárias para melhorar o desempenho do 

colaborador; e por fim, o avaliador indica o nível de conhecimento do colaborador nas línguas 

estrangeiras e regista a sua perceção sobre o risco de perda do avaliado para a empresa. Depois 

de realizar este processo para todos os colaboradores da sua equipa, o avaliador pode comparar 

todas as avaliações atribuídas por si aos seus avaliados e fazer correções que considere 

necessárias, este procedimento é designado pela empresa X como Harmonização de 
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Competências. Após esta comparação entre os desempenhos dos colaboradores, o avaliador 

pode submeter os dados da avaliação no sistema. 

 

Na terceira fase do processo de AD da empresa X, o avaliador deve reunir com os seus 

colaboradores para dar o seu feedback relativamente ao desempenho do colaborador e ao modo 

como o colaborador avaliou o seu próprio desempenho. Nesta fase a empresa aconselha que o 

avaliador deve criar uma atmosfera positiva e acolhedora, equilibrar os pontos positivos com os 

negativos, ser direto e procurar justificar a sua argumentação, conversar abertamente, ouvir 

atentamente e recolher o feedback do avaliado. Esta é uma fase de grande relevância uma vez 

que permitirá ao avaliador expor os seus argumentos e, juntamente com o avaliado, delinear 

objetivos.  

 

Após a reunião de feedback, segue-se a fase de alteração dos dados, se aplicável. O 

avaliador, através da plataforma online pela qual realizou a avaliação, introduz as alterações que 

foram acordadas na reunião com o avaliado relativamente à sua avaliação. Depois das 

modificações consideradas necessárias o avaliador/chefia submete o formulário e o avaliado 

recebe através do seu e-mail uma notificação informando que a sua avaliação foi submetida, 

dando por concluído o processo de avaliação individual. 

 

Depois de serem submetidos todos os formulários de avaliação da sua equipa, o 

avaliador deve ainda concluir o diagnóstico de formação da equipa e avaliar se as ações 

identificadas individualmente para cada um dos seus avaliados são pertinentes de serem 

concretizadas no ano seguinte. O avaliador tem aqui a possibilidade de propor ações de 

formação a serem realizadas para toda a equipa. 

 

Posteriormente à concretização de todas estas etapas descritas, o avaliador pode, 

através da plataforma informática, analisar os resultados das avaliações da equipa de modo 

geral, em que é possível verificar, através de gráficos, as médias de avaliação de todos os itens 

que foram avaliados. Após todas estas etapas o ciclo anual de avaliação de desempenho da 

empresa X é dado como concluído. 
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3.4. Aplicação do Questionário de Satisfação 

 

Após uma análise às necessidades da empresa X ficou definido debruçar o presente 

estudo sobre as particularidades do processo de Avaliação de Desempenho. Este facto deveu-se 

também a um gosto pessoal, uma vez que esta é uma das áreas que se encontra no meu 

campo de interesses de estudo. A posição que este processo ocupa nas organizações é de 

grande importância daí o facto de surgir o interesse em observar qual a posição deste na 

organização e qual o nível de satisfação relativamente ao modelo atualmente estabelecido nesta 

empresa, tendo em conta que o modelo/estrutura atual foi sofrendo alterações e mudanças. 

 

Tendo em conta o contexto da empresa e o modo como deveriam ser abordados os 

colaboradores relativamente a este tema, verificou-se que o melhor instrumento para medir a 

satisfação seria o inquérito por questionário. Segundo Carmo e Ferreira (2008, pp. 153-155), o 

inquérito por questionário distingue-se pelo facto de o investigador e inquiridos não interagirem 

em situação presencial, sendo um problema-chave característico deste instrumento. Os autores 

aconselham que devem ser examinadas duas questões a este respeito: o cuidado na formulação 

de perguntas, pois deve existir uma cuidada preparação uma vez que não há hipótese de 

esclarecimento de dúvidas no momento da inquirição; e a forma de contactar com os inquiridos, 

visto que deve ser tido em conta o contexto das pessoas que vão responder ao questionário e 

escolher o melhor canal de comunicação. 

 

  As questões a implementar no questionário de satisfação foram analisadas e elaboradas 

por mim em conjunto com o meu orientador de estágio e com a profissional responsável pela 

gestão da AD da empresa X. Foi necessário estudar para encontrar um equilíbrio nas questões a 

serem apresentadas aos colaboradores uma vez que do ponto de vista académico era 

necessário formular perguntas que nos dessem conteúdo pertinente para o estudo, no entanto 

existiram algumas limitações por parte da empresa relativamente ao modo como deveriam ser 

questionados os colaboradores, aconselhando a evitar perguntas invasivas a nível do trabalho e a 

tornar o questionário o mais confidencial possível a fim de atrair mais respostas. 

 

Após reunir com a técnica responsável pela AD da empresa e o orientador de estágio, 

verificou-se que, tendo em conta o contexto de trabalho e a dimensão da empresa, o melhor 
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meio de comunicação com os colaboradores para a apresentação e implementação do 

questionário seria via e-mail. Segundo Sheehan (2001), as novas tecnologias de informação 

ampliaram as modalidades de obtenção de dados e o uso do correio eletrónico para a 

distribuição de questionários remonta a 1985. De acordo com Couper e Miller (2008) está 

documentado desde 1996 o recurso a formulários web preenchidos online. Em termos de 

benefícios são apontados, essencialmente, fatores de ordem económica, rapidez no processo de 

recolha de dados e a possibilidade de alcançar um grande número de potenciais respondentes 

(cit. por Maciel, Nunes & Claudino, 2014, pp. 156-157).  

 

Visto que era de grande interesse para a empresa abordar os colaboradores de todas as 

carreiras a fim de obter resultados mais alargados relativamente ao processo de AD e uma vez 

que ficou decidido apresentar à administração da empresa os resultados do inquérito de 

satisfação, a Diretora do DRH sugeriu mais tarde que o questionário fosse implementado não só 

à carreira técnica, mas também à carreira produtiva e de gestão. No entanto, os resultados que 

serão aqui apresentados e analisados dizem respeito à carreira técnica que será a amostra 

representativa, tal como ficou definido anteriormente com a empresa. Na carreira técnica estão 

incluídos os técnicos de RH, técnicos de contabilidade, técnicos de compras, etc. Mesmo após o 

questionário ter sido aplicado a todas as carreiras, no total de respondentes (141), os 

colaboradores da carreira técnica são os que se encontram em maior número, como se pode 

verificar na seguinte tabela: 

 

 

Tabela 1 - Total de Respondentes 
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O questionário de satisfação foi implementado cerca de um mês e meio depois do fim 

das avaliações de desempenho aos colaboradores. Após a definição da estrutura final do 

questionário, foi submetida cada questão na plataforma de intranet da empresa, espaço a que 

todos os colaboradores têm acesso. De seguida, foi enviado um e-mail, por parte do DRH, a 

explicar o preenchimento do questionário, a sua importância para a empresa, e o link de acesso 

online às questões. No mesmo e-mail foi enunciada a natureza confidencial do questionário para 

que não surgissem dúvidas ou hesitações. Este aspeto é muito importante pois ao esclarecer de 

forma adequada em que consiste o questionário permitirá que os respondentes aceitem 

cooperar mais facilmente. Segundo Chagas (2000) é importante motivar o respondente através 

de uma prévia exposição acerca da pesquisa e sobre as vantagens que essa pesquisa poderá 

trazer, especialmente para o respondente. Por pedido da empresa, o questionário esteve 

disponível aos colaboradores por uma semana, pela urgência dos resultados e para estes 

poderem ser preparados e apresentados à administração. 

 

Tendo em conta a diversidade de colaboradores da empresa X e o facto de também 

operar a nível internacional, o questionário foi traduzido para inglês e francês. Relativamente à 

sua estrutura, consistiu num conjunto de questões fechadas, em que o respondente assinalava o 

seu grau de satisfação (“Nada Satisfeito”; “Pouco Satisfeito”; “Satisfeito”; “Muito Satisfeito”; 

“Totalmente Satisfeito”) relativamente ao tema, terminando com uma questão aberta onde foi 

solicitado ao respondente que indicasse sugestões de melhoria para o processo de AD. Nas 

questões fechadas as categorias de resposta são previamente delimitadas e apresentadas aos 

respondentes que devem escolher a opção que mais se adequa à sua resposta, nas questões 

abertas os respondentes têm a possibilidade de aprofundar uma opinião uma vez que não 

existem alternativas de resposta delimitadas a priori (Sampieri, Collado & Lucio, 2006, pp. 327 a 

330). Esta integração de que questões fechadas com uma questão aberta possibilitaram obter 

resultados mais pertinentes ao estudo e permitiram entender melhor as perspetivas dos 

colaboradores. 

 

Após o período estipulado para o preenchimento do questionário, foram recolhidas todas 

as respostas, analisadas de forma global e fornecidas à empresa X para que pudessem ter 

acesso a todos os resultados, a fim de poderem ser apresentados à administração e com o 
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objetivo de identificarem os aspetos positivos, potenciais problemas e poderem desenvolver, 

futuramente, um modelo de AD que fosse de encontro às expectativas dos colaboradores. 

Depois desta análise, foram reunidos e examinados os resultados da carreira técnica que 

passarão a ser apresentados e estudados de seguida. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSSÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

O presente capítulo apresenta os resultados do estudo empírico que foi realizado na 

instituição de estágio e que consiste na análise da satisfação de um grupo de colaboradores - 

nomeadamente da carreira técnica - em relação ao modelo de avaliação de desempenho 

implementado na empresa. 

 

4.1. Resultados do Questionário de Satisfação 

 

O Questionário de Satisfação da Avaliação de Desempenho proporcionou ao todo 141 

respostas que abrangiam as carreiras de Gestão, Técnica e Produtiva e, segundo a empresa X, 

este foi o questionário sobre a AD aplicado na empresa que mais obteve respostas por parte dos 

colaboradores, o que considero ser um aspeto bastante positivo. Uma vez que o presente estudo 

aborda as perspetivas dos colaboradores da carreira técnica, a análise dos resultados foi 

realizada nesse âmbito. Deste modo, o total de respostas que foram obtidas da carreira técnica 

foram 77, sendo que 64,9% das respostas foram dadas por colaboradores do sexo masculino e 

35,1% por colaboradores do sexo feminino. Tendo em conta que a empresa X é constituída 

maioritariamente por trabalhadores do sexo masculino, este era já um resultado esperado. 

 
Tabela 2 – Género na Carreira Técnica 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito às faixas etárias, a maioria dos respondentes (45,5%) encontra-se na 

faixa dos 31 aos 40 anos. Este resultado vai ao encontro do contexto da empresa, na medida em 

que é uma organização que se encontra há vários anos no mercado, onde exercem 

colaboradores antigos, mas maioritariamente colaboradores jovens, sendo uma empresa que se 

mantém em contínuo crescimento e renovação. 

 

Género 

 Frequência Percentagem % 

Válido 

Feminino 27 35,1 % 

Masculino 50 64,9 % 

Total 77 100,0 % 
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Tabela 3 - Faixas etárias na Carreira Técnica 

Faixas Etárias 

 Frequência Percentagem % 

Válido 

20-30 20 26,0 % 

31-40 35 45,5 % 

41-50 18 23,4 % 

51-65 4 5,2 % 

Total 77 100,0 % 

 

 

A análise do questionário foi realizada através do programa IBM SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) – versão 25.0, que é um software de análise estatística e 

tratamento de dados vocacionado para as Ciências Sociais. Este programa foi elaborado e 

desenvolvido nos finais da década de 80 por algumas empresas com o objetivo de dar resposta 

à necessidade de informação, numa época em que os tempos de decisão tornaram-se mais 

curtos e as respostas tinham que surgir no mais breve espaço de tempo possível (Martinez & 

Ferreira, 2007, pp. 25 e 26). Nos últimos 25 anos tem-se assistido a um aumento drástico no 

uso de métodos estatísticos nas ciências sociais que tem empregado cada vez mais a orientação 

quantitativa nas suas pesquisas que estudam e analisam evidências fornecidas pelos dados 

empíricos (Agresti & Finlay, 2012, p. 17). 

 

Tendo em conta o número de questões, os resultados do questionário foram organizados 

conforme os temas das questões para que fossem de fácil compreensão e leitura. Os resultados 

serão de seguida apresentados e analisados, essa análise será descrita através de um 

comentário no final de cada grupo de questões, destacando quais as de maior relevância para o 

presente estudo: 

   

 

4.4.1 – Modo de implementação da AD 

 

As questões relacionadas com o modo como a Avaliação de Desempenho é 

implementada na empresa X abordaram o período em que decorre a avaliação, o tempo 

concedido para a realização de todo o processo, o funcionamento da plataforma informática de 
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realização da AD, o modo como o DRH apoia os colaboradores e a forma como são divulgados 

os resultados. 

 

Tabela 4 - Período (altura do ano) em que a AD decorre 

 N % 

Nada Satisfeito 0 0,0 % 

Pouco Satisfeito 4 5,2 % 

Satisfeito 23 29,9 % 

Muito Satisfeito 26 33,8 % 

Totalmente Satisfeito 23 29,9 % 

Omisso 1 1,3 % 

Total 77 100,0 % 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 6 - Forma como o sistema de AD tem vindo a ser implementado 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Tempo concedido para a realização da AD 

 N % 

Nada Satisfeito 2 2,6 % 

Pouco Satisfeito 4 5,2 % 

Satisfeito 17 22,1 % 

Muito Satisfeito 26 33,8 % 

Totalmente Satisfeito 28 36,4 % 

Total 77 100,0 % 

 N % 

Nada Satisfeito 2 2,6 % 

Pouco Satisfeito 6 7,8 % 

Satisfeito 21 27,3 % 

Muito Satisfeito 32 41,6 % 

Totalmente Satisfeito 13 16,9 % 

Omisso 3 3,9 % 

Total 77 100,0 % 
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Tabela 7 - Forma como a organização divulga os resultados da AD (meios e 
conteúdos) 

 N % 

Nada Satisfeito 1 1,3 % 

Pouco Satisfeito 8 10,4 % 

Satisfeito 29 37,7 % 

Muito Satisfeito 24 31,2 % 

Totalmente Satisfeito 9 11,7 % 

Omisso 6 7,8 % 

Total 77 100,0 % 

Tabela 8 - Apoio do Departamento de Recursos Humanos durante o processo 

 N % 

Nada Satisfeito 4 5,2 % 

Pouco Satisfeito 5 6,5 % 

Satisfeito 23 29,9 % 

Muito Satisfeito 19 24,7 % 

Totalmente Satisfeito 21 27,3 % 

Omisso 5 6,5 % 

Total 77 100,0 % 

Tabela 9 - Funcionamento da plataforma online 

 N % 

Nada Satisfeito 3 3,9 % 

Pouco Satisfeito 3 3,9 % 

Satisfeito 24 31,2 % 

Muito Satisfeito 32 41,6 % 

Totalmente Satisfeito 13 16,9 % 

Omisso 2 2,6 % 

Total 77 100,0 % 
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Relativamente à implementação da AD, o funcionamento da ferramenta, o período do 

ano em que decorre o processo e ao tempo atribuído para a concretização da avaliação, os 

colaboradores da carreira técnica revelam estar, no geral, bastante satisfeitos. Um colaborador 

propôs como sugestão de melhoria que "(…) o período de AD devia ser alargado ou então criar 2 

fases para avaliação (…)”. As questões que mostraram maior ambiguidade de resultados são as 

que estão relacionadas com o apoio do DRH e o modo de divulgação de resultados da avaliação. 

Cerca de 7% dos colaboradores não responderam a estas questões e 10,4% dos respondentes 

indicaram estar “Pouco Satisfeitos” com o modo como os resultados da avaliação são 

divulgados. Estes fatores poderão indicar que os resultados da Avaliação de Desempenho não 

têm vindo a ser comunicados aos colaboradores da melhor forma ou que os colaboradores não 

têm sido informados dos resultados. Um dos respondentes sugeriu que devem "Informar os 

resultados obtidos pela AD aos avaliados”, o que indica que alguns colaboradores podem não 

estar a ser corretamente esclarecidos em relação ao seu desempenho. 

 

 

4.4.2 – Componentes avaliadas pela AD 

 

No que diz respeito aos itens avaliados pelo processo de AD da empresa X, as questões 

que foram colocadas aos colaboradores estão relacionadas com a importância e pertinência dos 

itens avaliados, o modo como são questionadas e abordadas as competências técnicas e 

comportamentais, a forma como são promovidas as ações de formação propostas pelos 

colaboradores na AD e a opinião dos respondentes relativamente à autoavaliação. 

 

 
Tabela 10 - Relevância dos itens avaliados na AD (Cumprimento dos objetivos, competências essenciais; 

competências técnicas; nível de desempenho e nível de potencial) 

 N % 

Nada Satisfeito 1 1,3 % 

Pouco Satisfeito 8 10,4 % 

Satisfeito 27 35,1 % 

Muito Satisfeito 31 40,3 % 

Totalmente Satisfeito 10 13,0 % 

Total 77 100,0 % 
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Tabela 11 - Forma como são questionadas as competências comportamentais 

 N % 

Nada Satisfeito 1 1,3 % 

Pouco Satisfeito 7 9,1 % 

Satisfeito 32 41,6 % 

Muito Satisfeito 29 37,7 % 

Totalmente Satisfeito 8 10,4 % 

Total 77 100,0 % 

 

 

 

 
Tabela 12 - Forma como são questionadas as competências técnicas 

 N % 

Nada Satisfeito 0 0,0 % 

Pouco Satisfeito 7 9,1 % 

Satisfeito 34 44,2 % 

Muito Satisfeito 26 33,8 % 

Totalmente Satisfeito 9 11,7 % 

Omisso 1 1,3 % 

Total 77 100,0 % 

 

 

 

 
Tabela 13 - Forma como são promovidas as ações de formação decorrentes da AD 

 N % 

Nada Satisfeito 6 7,8 % 

Pouco Satisfeito 6 7,8 % 

Satisfeito 30 39,0 % 

Muito Satisfeito 19 24,7 % 

Totalmente Satisfeito 10 13,0 % 

Omisso 6 7,8 % 

Total 77 100,0 % 
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Tabela 14 - Autoavaliação como meio de reflexão e desenvolvimento pessoal 

 N % 

Nada Satisfeito 1 1,3 % 

Pouco Satisfeito 1 1,3 % 

Satisfeito 20 26,0 % 

Muito Satisfeito 35 45,5 % 

Totalmente Satisfeito 19 24,7 % 

Omisso 1 1,3 % 

Total 77 100,0 % 

 

 

Tendo em conta as respostas dos colaboradores em relação aos itens avaliados no 

processo de AD, verificou-se que a grande maioria concorda com a importância dos itens que 

são avaliados. No que diz respeito ao modo como são questionadas as competências, é possível 

verificar que surgiram algumas hesitações. Uma das sugestões dadas pelos respondentes refere 

que "Em relação às competências técnicas muitas das questões são desviadas do trabalho 

realizado durante o ano dos colaboradores.". Esta observação poderá sugerir que algumas das 

competências técnicas necessitam ser reavaliadas.  

 

Relativamente às competências comportamentais, apesar de um respondente ter 

sugerido "Retirar do processo a avaliação dos valores (competências comportamentais)” o 

modelo da empresa X vai de encontro aos autores Cunha, et al., (2010, p. 506) que referem que 

a AD deve avaliar comportamentos com impacto significativo sobre os resultados e valores da 

organização e que estes valores devem ser traduzidos a nível comportamental. Alguns 

colaboradores sugeriram ainda "Menos questões. Simplificar processo” e que certas "Perguntas 

são pouco objetivas para determinadas atividades, hipóteses de resposta em excesso.". Cunha, 

et al., (2010, p. 506) aconselham também que devemos ter em atenção a quantidade de 

critérios a considerar na avaliação, sendo de grande importância que os critérios englobem as 

dimensões mais significativas, quer em termos de quantidade quer em termos de qualidade. 

 

Relativamente ao modo como são promovidas as ações de formação decorrentes da AD 

e apesar de 7,8% dos respondentes não indicarem a sua opinião, 39% revelou estar “Satisfeito”, 

no entanto uma das sugestões de melhoria propostas pelos colaboradores foi: "Após conclusão 
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do processo AD existir um maior acompanhamento no desenvolvimento do pedido de ações de 

formação", revelando alguma necessidade na concretização das ações de formação solicitadas e 

recomendadas pelos colaboradores na AD. No que diz respeito à Autoavaliação, mais de 50% 

dos respondentes concordam que é um meio de reflexão e desenvolvimento pessoal. A 

autoavaliação foi desenvolvida com o intuito de superar deficiências e insatisfação por parte dos 

avaliados e permite que o trabalhador se avalie a si próprio de forma a definir não apenas os 

pontos fortes como os pontos fracos bem como as suas potencialidades já que mais do que 

qualquer outra pessoa, o indivíduo sabe avaliar as suas próprias capacidades (Fernandes e 

Caetano, 2007 cit por Russo, 2017, p. 8). 

 

 

4.4.3 – O avaliador 

 

Nas questões relacionadas com o avaliador/chefia foram abordados o diálogo entre o 

avaliado e o avaliador na definição de objetivos, a monitorização dos objetivos ao longo do ano 

por parte da chefia, o envolvimento da chefia no processo de avaliação, o facto da avaliação ser 

realizada apenas por um avaliador, o feedback fornecido pelo avaliador e o modo como o 

avaliador gere e conduz o processo de avaliação individual e de equipa. 

 

 

 

Tabela 15 - Diálogo com o avaliador na definição de objetivos a alcançar 

 N % 

Nada Satisfeito 6 7,8 % 

Pouco Satisfeito 5 6,5 % 

Satisfeito 21 27,3 % 

Muito Satisfeito 23 29,9 % 

Totalmente Satisfeito 21 27,3 % 

Omisso 1 1,3 % 

Total 77 100,0 % 
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Tabela 16 - Monitorização dos objetivos ao longo do ano 

 N % 

Nada Satisfeito 9 11,7 % 

Pouco Satisfeito 10 13,0 % 

Satisfeito 28 36,4 % 

Muito Satisfeito 18 23,4 % 

Totalmente Satisfeito 8 10,4 % 

Omisso 4 5,2 % 

Total 77 100,0 % 

 

 

 

 
Tabela 17 - Envolvimento da chefia no processo de AD 

 N % 

Nada Satisfeito 7 9,1 % 

Pouco Satisfeito 7 9,1 % 

Satisfeito 17 22,1 % 

Muito Satisfeito 24 31,2 % 

Totalmente Satisfeito 21 27,3 % 

Omisso 1 1,3 % 

Total 77 100,0 % 

 

 

 

 

 
Tabela 18 - Avaliação realizada apenas por um avaliador (chefia direta) 

 N % 

Nada Satisfeito 10 13,0 % 

Pouco Satisfeito 8 10,4 % 

Satisfeito 14 18,2 % 

Muito Satisfeito 20 26,0 % 

Totalmente Satisfeito 22 28,6 % 

Omisso 3 3,9 % 

Total 77 100,0 % 
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Tabela 19 - Qualidade do feedback facultado pelo seu avaliador 

 N % 

Nada Satisfeito 5 6,5 % 

Pouco Satisfeito 9 11,7 % 

Satisfeito 14 18,2 % 

Muito Satisfeito 21 27,3 % 

Totalmente Satisfeito 27 35,1 % 

Omisso 1 1,3 % 

Total 77 100,0 % 

 

 

 

 
Tabela 20 - Forma como o seu avaliador gere o processo de AD Individual e da Equipa 

 N % 

Nada Satisfeito 7 9,1 % 

Pouco Satisfeito 7 9,1 % 

Satisfeito 16 20,8 % 

Muito Satisfeito 27 35,1 % 

Totalmente Satisfeito 19 24,7 % 

Omisso 1 1,3 % 

Total 77 100,0 % 

 

 

Relativamente ao diálogo com a chefia na definição de objetivos a alcançar, ao 

envolvimento da chefia no processo e à forma como o avaliador gere a avaliação, os 

colaboradores indicam estar, no geral, muito satisfeitos. Através destes resultados é percetível 

verificar que a maioria dos colaboradores da empresa X acredita que os avaliadores que 

participam no processo de AD têm realizado um bom trabalho e concorda que a chefia deve 

estar envolvida neste processo tão importante para a organização. 

 

Já no que diz respeito à monitorização de objetivos, os resultados do inquérito revelaram 

que uma grande parte dos respondentes, cerca de 24,7% no total, assinalaram estar “Nada 

Satisfeitos” ou “Pouco Satisfeitos”. Este seria um aspeto a apontar para melhoria futura dentro 
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da empresa X. A literatura demonstra que a definição e monitorização de objetivos estimula o 

bom desempenho e a produtividade dos colaboradores (Locke et al., 1981; Rodgers e Hunter, 

1991 cit por Cunha, et al.,2010, p. 524).  

 

Quanto ao facto de a avaliação ser realizada apenas por um avaliador (chefia direta), é 

possível verificar que esta questão suscitou alguma discordância, sendo que 23,4% dos 

respondentes indicam estar pouco ou nada satisfeitos e 28,6% afirmam estar “Totalmente 

Satisfeitos”. Algumas das sugestões de melhoria disponibilizadas pelos colaboradores abordam o 

facto de em alguns casos sentirem a necessidade de serem avaliados por mais que um 

avaliador: "Para quadros superiores, a AD não devia ser somente realizada pela chefia direta 

(…)” e "O avaliador deveria ser composto em alguns casos por mais de uma pessoa, pois 

existem colaboradores que durante o ano trabalham com várias pessoas e que realizam 

atividades diferentes no mesmo ano." De acordo com Cunha et al (2010, pp. 508-509) o 

recurso a diferentes avaliadores permite avaliar aspetos que cada um observa melhor. Prevê-se 

que a chefia direta tem mais ocasiões para observar o desempenho dos indivíduos e quem 

melhor os deve conhecer, uma vez que é o principal responsável pelas decisões de promoção ou 

transferência, contudo, algumas funções, devido à sua natureza são difíceis de observar apenas 

pela chefia direta. Um dos colaboradores sugeriu ainda que "Todo o processo faria mais sentido 

se existisse uma avaliação 360º". A avaliação 360 graus é realizada por todos os elementos que 

mantêm alguma interação com o avaliado. Participam da avaliação o chefe, os colegas e pares, 

os trabalhadores, os clientes internos e externos, todas as pessoas em torno do avaliado (Rocha, 

2014, p.31). 

 

Por fim, os resultados do nível de satisfação relativamente à qualidade do feedback 

facultado pelo avaliador mostram que a maioria dos colaboradores estão satisfeitos. No entanto, 

algumas das sugestões de melhoria solicitadas aos colaboradores revelam que em certos casos 

a reunião de feedback não chega a ser realizada: "Deveria ser obrigatório o diálogo com a chefia 

em relação à avaliação. No meu caso foi submetido uma avaliação por parte da minha chefia 

sem qualquer diálogo."; "Infelizmente, no meu caso, o meu avaliador nem sequer se dignou a 

fazer a entrevista e pelo que sei, também não o fez aos meus colegas (…)”. O feedback é 

indispensável e trata-se do retorno da avaliação de desempenho ao colaborador, esta terá pouca 

importância se o colaborador não tomar conhecimento do resultado dos pontos avaliados. É de 
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suma importância que o avaliado tenha conhecimento em que aspetos obteve um bom 

desenvolvimento e quais são os pontos a melhorar (Souza, Fonseca & Spaziani, s.d., p. 8). 

 

Ainda relacionado com a questão do avaliador/chefia, uma das sugestões apontadas foi 

que "Também deveria existir uma AD (adaptada) de colaborador para Chefia" e um dos 

colaboradores referiu: "Sugiro que a avaliação seja feita nos dois sentidos: Chefia - Colaborador; 

Colaborador - Chefia". Em relação à avaliação do avaliador, Walker e Smither (1999) afirmam 

que a avaliação pelos subordinados pode tornar-se importante para o desenvolvimento deste, já 

que são os subordinados que conhecem melhor o estilo da chefia e que observam até que ponto 

o seu chefe é realmente capaz de comunicar ou delegar. Todavia, os subordinados só têm 

acesso a uma parte do desempenho dos superiores e para além disto estes podem inibir-se de 

atribuir fracas avaliações à chefia ou então usarem a avaliação, quando esta é anónima, para 

retaliarem contra os superiores (cit por Cunha, 2010, p. 510). 

 

 

4.4.4 – Contribuições da AD para a organização 

 

Quanto às questões relacionadas com os contributos da AD, foi solicitado aos 

colaboradores que indicassem o seu grau de satisfação relativamente ao modo como este 

processo cria um espaço para sugestões de melhoria, se concordam que a AD contribui para a 

definição do plano de carreira e se permite o seu desenvolvimento e o da empresa X. Foi ainda 

questionado qual o grau de satisfação relativo ao modo como a AD permite uma efetiva 

mudança na Gestão de Pessoas, a contribuição do processo para um sistema de avaliação 

Meritocrático e se existe um reconhecimento pelos bons resultados da AD. 

 
Tabela 21 - Forma como a AD cria um espaço aberto para sugestões de melhoria 

 N % 

Nada Satisfeito 5 6,5 % 

Pouco Satisfeito 4 5,2 % 

Satisfeito 30 39,0 % 

Muito Satisfeito 22 28,6 % 

Totalmente Satisfeito 15 19,5 % 

Omisso 1 1,3 % 

Total 77 100,0 % 
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Tabela 22 - Forma como a AD contribui para a definição do seu plano de carreira 

 N % 

Nada Satisfeito 8 10,4 % 

Pouco Satisfeito 9 11,7 % 

Satisfeito 27 35,1 % 

Muito Satisfeito 25 32,5 % 

Totalmente Satisfeito 3 3,9 % 

Omisso 5 6,5 % 

Total 77 100,0 % 

 

 

 

Tabela 23 - Contribuição da AD para o seu desenvolvimento e da organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 24 - Forma como a AD contribui para um efetivo processo de mudança na Gestão de Pessoas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 N % 

Nada Satisfeito 4 5,2 % 

Pouco Satisfeito 11 14,3 % 

Satisfeito 26 33,8 % 

Muito Satisfeito 25 32,5 % 

Totalmente Satisfeito 7 9,1 % 

Omisso 4 5,2 % 

Total 77 100,0 % 

 N % 

Nada Satisfeito 7 9,1 % 

Pouco Satisfeito 7 9,1 % 

Satisfeito 23 29,9 % 

Muito Satisfeito 26 33,8 % 

Totalmente Satisfeito 9 11,7 % 

Omisso 5 6,5 % 

Total 77 100,0 % 
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Tabela 25 - Contribuição da AD para um sistema de Meritocrático 

 N % 

Nada Satisfeito 6 7,8 % 

Pouco Satisfeito 8 10,4 % 

Satisfeito 30 39,0 % 

Muito Satisfeito 20 26,0 % 

Totalmente Satisfeito 7 9,1 % 

Omisso 6 7,8 % 

Total 77 100,0 % 

 

 

 

Tabela 26 - Reconhecimento pelos bons resultados da AD 

 N % 

Nada Satisfeito 8 10,4 % 

Pouco Satisfeito 10 13,0 % 

Satisfeito 26 33,8 % 

Muito Satisfeito 20 26,0 % 

Totalmente Satisfeito 7 9,1 % 

Omisso 6 7,8 % 

Total 77 100,0 % 

 

 

Após uma análise dos resultados obtidos, verifica-se que certas questões relacionadas 

com as contribuições da AD geraram alguma discrepância de respostas entre os colaboradores.  

No que toca à forma como a AD cria um espaço aberto para sugestões de melhoria os 

respondentes afirmam estar satisfeitos. Já relativamente às questões relacionadas com a 

contribuição da AD para o seu desenvolvimento e da organização e ao modo como a AD 

contribui para um efetivo processo de mudança na Gestão de Pessoas, mais de 30% dos 

colaboradores revelam estar satisfeitos, no entanto quase 20% afirma estar “nada satisfeito” ou 

“pouco satisfeito” e em média, mais de 5% decidiram não responder às referidas questões. Esta 

disparidade de respostas pode significar que muitos dos colaboradores veem a AD como um 
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instrumento de desenvolvimento, porém outros podem ainda não ter sentido que houve um 

efetivo desenvolvimento. 

 

As questões “Forma como a AD contribui para a definição do seu plano de carreira”, 

“Contribuição da AD para um sistema Meritocrático” e “Reconhecimento pelos bons resultados 

da AD” foram as que geraram mais omissões de resposta por parte dos respondentes e uma 

maior percentagem de respostas menos positivas. No que diz respeito à definição do plano de 

carreira algumas das sugestões de melhoria facultadas pelos colaboradores foram: "O facto de 

termos uma excelente avaliação, não tem resultado até agora em melhorias do que quer que 

seja (condições contratuais, condições de trabalho, progressão na carreira). Neste campo ainda 

muito temos que melhorar."; "Todo o processo faria mais sentido se houvesse um 

reconhecimento mais efetivo, no mínimo, dando feedback do que ocorre após a AD, ou seja, 

resultados das reuniões de desenvolvimento de carreiras". Em relação ao reconhecimento pelos 

resultados da AD, outro colaborador referiu que o processo deveria se basear em "AD versus 

Resultados Práticos e Palpáveis." 

 

Segundo a literatura, a criação de um nível de expectativa nos trabalhadores, por parte 

da organização, relativamente ao seu desenvolvimento de carreira, ritmo de progresso e 

oportunidades futuras, podem constituir, se não forem concretizadas, elementos causadores de 

grande frustração. Assim, a gestão de carreiras é um tema que deve ser gerido com muita 

seriedade pelas organizações, no sentido de proporcionar aos seus trabalhadores a ascensão 

possível e de acordo com as expetativas realistas que lhes possam ser transmitidas (Caetano e 

Vala, 2007 cit por Fernandes, 2015, p. 14). 

 

Ao analisar as sugestões dadas pelos colaboradores verificou-se que um dos 

respondentes considera que "Ter uma boa avaliação e não ver qualquer mérito /€, mais vale 

não existir avaliação", isto demonstra que alguns colaboradores consideram que a melhor 

retribuição tendo em conta o seu bom desempenho seria uma recompensa monetária. 

 

Embora a recompensa monetária seja um dos instrumentos mais utilizados pelas 

organizações para obter o empenho do pessoal, os trabalhadores consideram-no um fator de 

satisfação, enquanto que o reconhecimento, através do feedback da AD, se afirma como um 
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verdadeiro fator motivador (Vaz, 2005, p.2). As recompensas são a principal influência sobre o 

desempenho individual, e que têm vindo a ser integradas como estratégia organizacional 

(Gibson, Ivancevich, Donnelly & Konopaske, 2006). O sistema de recompensas visa alinhar 

desempenhos profissionais e comportamentais, aferidos nas mais diversas formas podendo ser 

considerados a dois níveis: as recompensas intrínsecas e as extrínsecas. As recompensas 

intrínsecas baseiam-se em procedimentos de reconhecimento e desenvolvimento de carreiras. 

As recompensas extrínsecas por sua vez são de natureza material, como forma de prémios 

monetários e recompensas financeiras (Sousa et al., 2006 cit por Russo, 2017, p.23). De certa 

forma, poderá existir alguma insatisfação por parte de certos colaboradores por considerarem 

que deveriam ser retribuídos através de recompensas extrínsecas e não através de progressão 

na carreira ou desenvolvimento pessoal, por isso que é considerado essencial esclarecer os 

colaboradores quanto aos objetivos do processo de AD. 

 

 

4.4.5 – Satisfação global com a AD 

 

 

Tabela 27 - Satisfação global com a AD 

 

 

 

A última questão que foi colocada aos colaboradores da empresa X visou realizar uma 

abordagem global à satisfação quanto ao modelo de AD. Nesta questão consideram-se 

englobados todos os itens que foram avaliados anteriormente de forma a obter uma síntese. 

Segundo os resultados do inquérito, o nível de satisfação dos colaboradores da empresa X varia 

 N % 

Nada Satisfeito 3 3,9 % 

Pouco Satisfeito 6 7,8 % 

Satisfeito 30 39,0 % 

Muito Satisfeito 26 33,8 % 

Totalmente Satisfeito 10 13,0 % 

Omisso 2 2,6 % 

Total 77 100,0 % 
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entre o “Satisfeito” e o “Muito Satisfeito”, sendo a primeira opção de resposta a mais frequente, 

escolhida por cerca de 39% dos respondentes. 

 

Ao analisar com precisão os resultados do inquérito de satisfação aplicado aos 

colaboradores da empresa X, verifica-se que o modelo de AD que se encontra em vigor na 

organização segue as características e moldes aconselhados por vários autores, o que é um 

aspeto bastante positivo para o desenvolvimento da empresa e dos colaboradores. Porém, como 

em todas as empresas que pretendem obter a satisfação dos colaboradores é aconselhável 

“limar” e aperfeiçoar alguns pontos exequíveis de alcançar. 

 

Tendo em consideração as respostas dos participantes do questionário, é possível 

concluir que os colaboradores da carreira técnica da empresa X estão maioritariamente 

satisfeitos em relação ao modelo de Avaliação de Desempenho, mas parcialmente satisfeitos 

relativamente a situações específicas, isto porque é possível apurar que relativamente a alguns 

aspetos os colaboradores revelam uma certa insatisfação. A insatisfação diz maioritariamente 

respeito: ao facto de muitas vezes os colaboradores não terem conhecimento dos resultados da 

AD; ao problema da falta de monitorização dos objetivos por parte do avaliador; o facto de 

considerarem que algumas situações deveriam ser avaliadas por mais que um avaliador; à 

questão de que a maioria dos avaliadores não agendam uma reunião de feedback com os 

avaliados a fim de chegarem a um acordo quanto ao desempenho; e ao facto de que geralmente 

os bons resultados com a AD não se traduzem em progressão das carreiras ou recompensas 

monetárias.  

 

De uma forma geral, os colaboradores da carreira técnica reconhecem a relevância do 

sistema de avaliação de desempenho e têm uma opinião tendencialmente favorável 

relativamente aos seus benefícios e ao modo como está organizado e implementado, no entanto 

revelam uma opinião desfavorável quanto à eficácia da avaliação de desempenho em termos de 

recompensa, quanto aos objetivos de avaliação que não são atingidos por parte do avaliador, 

nomeadamente a realização da sessão de feedback. 

 

Em suma, no meu entender esta informação recolhida é de grande importância para a 

empresa X na medida em que provavelmente possibilitará em ações de AD futuras modificar 
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aspetos que melhorem o processo. Deste modo, seria aconselhável melhorar o modo de 

divulgação de resultados, tentar abordar os avaliadores quanto à relevância da reunião de 

feedback e a supervisão dos objetivos, verificar se relativamente a certas funções seria 

necessária uma avaliação realizada por mais que um avaliador ou se o sistema de recompensas 

pelo bom desempenho necessitaria de alterações ou ajustes.  

 

O processo de avaliação de desempenho faz parte do quotidiano das organizações, mas 

para que este processo traga benefícios é importante que os diferentes intervenientes estejam 

envolvidos e a satisfação dos trabalhadores com os sistemas de avaliação de desempenho é 

essencial porque é um fator que pode ter implicações na eficácia e na viabilidade do próprio 

sistema de avaliação. 
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CAPÍTULO V 

INVENTÁRIO CATEGORIZADO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO ESTÁGIO E 

BALANÇO DE APRENDIZAGEM 

 

  O estágio realizado na empresa X permitiu-me adquirir e desenvolver capacidades num 

contexto de trabalho real que, até então, não tinha explorado. O estágio decorreu ao longo de 

cerca de 9 meses, tendo realizado mais que as 450 horas estipuladas de estágio dentro da 

instituição. Foram-me confiadas atividades relacionadas com várias áreas que estão à 

responsabilidade do Departamento de RH da instituição e que me permitiram conhecer melhor o 

funcionamento de cada área, obter experiência e adquirir competências, tanto profissionais 

como pessoais. 

 

Atividades relacionadas com a organização da formação: 

- Organização e criação de Dossiers Técnico Pedagógicos da formação; 

- Elaboração dos Programas das ações de formação; 

- Realização dos cronogramas das ações de formação; 

- Criação dos sumários das ações de formação com a lista dos nomes dos formandos; 

- Preparação das salas de formação; 

- Elaboração dos manuais da formação – cópia e encadernação; 

- Entrega dos inquéritos de avaliação da ação de formação aos formandos; 

- Introdução dos resultados dos inquéritos de avaliação da ação de formação numa base de 

dados; 

- Contacto via telefone com os formandos a solicitar dados pessoais para inscrição nas ações de 

formação; 

- Atualização dos dados pessoais dos colaboradores nas plataformas de informação; 

 

Atividades relacionadas com a certificação da formação: 

- Criação de ações de formação na plataforma online SIGO; 

- Inscrição dos formandos na plataforma SIGO; 

- Introdução das classificações dos formandos na plataforma SIGO; 

- Emissão dos certificados de formação através da plataforma SIGO; 

- Entrega dos certificados de formação aos respetivos formandos; 
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Atividades relacionadas com apoio administrativo: 

- Arquivo de documentação em DTP’s; 

- Arquivo das cópias dos certificados de formação nos processos dos formandos/colaboradores; 

- Arquivo dos DTP’s por ordem cronológica; 

- Digitalização e cópias de documentos; 

 

Atividades relacionadas com a organização de informação: 

- Organização da base de dados com informações dos formadores; 

- Organização da base de dados com informações das formações externas; 

- Realização de uma lista de cursos profissionais compatíveis com as áreas de interesse da 

empresa; 

- Submissão na plataforma SAP das ações de formação internas e externas realizadas (datas e 

nomes dos formandos); 

 

Atividades relacionadas com o desenvolvimento dos colaboradores: 

- Contribuição no processo de Avaliação de Desempenho – elaboração do questionário de 

satisfação aos colaboradores; 

- Apoio na preparação da entrega e apresentação dos resultados da AD à administração da 

empresa; 

- Envio de e-mails aos colaboradores inseridos no Programa de Mérito da organização; 

 

Atividades relacionadas com o recrutamento: 

- Apoio na área de recrutamento, nomeadamente marcação de entrevistas; 

- Submissão dos dados das entrevistas aos candidatos numa plataforma online; 

- Contacto com Escolas Profissionais com o objetivo de integrar futuramente na empresa alunos 

em estágios; 

 

Atividades relacionadas com eventos da empresa: 

- Introdução numa base de dados dos resultados de um questionário dirigido a um grupo de 

alunos de várias escolas que participou de um evento elaborado pela instituição; 
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- Contribuição na organização de um evento da instituição – divulgação e envio de convites via e-

mail; 

 

 

5.1. Balanço de aprendizagem 

 

Como se pode verificar, as tarefas que foram desenvolvidas ao longo do estágio 

curricular na empresa X estiverem ligadas a diferentes áreas dentro do departamento de RH. O 

facto de me ter sido permitido entrar em contacto com diferentes atividades fez com que 

concluísse que a minha presença dentro da empresa era útil e vantajosa não só para mim como 

estagiária, mas também para a organização, tendo em conta a confiança que me foi depositada 

na execução de determinadas tarefas. Lidar com vários tipos de situações diferentes foi 

desafiante a nível intelectual visto que motivou a necessidade de resolução de problemas, 

permitindo-me criar a minha própria gestão de trabalho. 

 

Ao realizar diferentes tipos de tarefas tive ainda a oportunidade de me conhecer melhor, 

uma vez que ao exercer determinada atividade temos consciência se nos identificamos com ela 

ou não. Como exemplo, antes do início do estágio curricular a minha motivação relativamente à 

área de formação era baixa e ao longo dos 9 meses foi-me permitido entrar em contacto direto 

com esta área onde me foi possível observar o modo de planeamento, organização, execução e 

avaliação de um ciclo de formações e a importância que esta área exerce dentro de uma 

organização específica. O mesmo tipo de situação ocorreu com a área de recrutamento de 

pessoal, mas no sentido oposto. Anteriormente ao início do estágio curricular, esta era uma das 

áreas que considerava mais interessantes e aliciantes, no entanto ao realizar tarefas 

relacionadas com o recrutamento e seleção de candidatos pude perceber que, devido ao meu 

gosto pessoal, esta não é uma área com que me identifique ou que pretenda exercer 

futuramente. 

 

Relativamente à organização da formação, foram realizadas tarefas da mais variada 

ordem, desde a preparação e organização de uma ação de formação, divulgação da mesma, 

avaliação da ação e certificação dos participantes. Em termos administrativos, esta foi a área em 

que mais realizei tarefas. Através destas tarefas tive a oportunidade de acompanhar várias ações 
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de formação desde o seu início até ao final. Ao me ser permitido seguir vários ciclos de ações de 

formação consegui entender todos os aspetos inerentes ao processo e perceber melhor a 

influência que exerce no desempenho dos trabalhadores. 

 

Algumas das atividades que foram realizadas estavam relacionadas com apoio 

administrativo e organização da informação. As tarefas administrativas foram essencialmente 

práticas, como tirar cópias e imprimir ou arquivar documentos, no entanto considero que foram 

igualmente importantes visto que dentro de uma empresa a organização de documentos e 

processos tem um cariz de grande relevância. Assim como a organização e submissão de 

informação em bases de dados, que permite ter acesso à informação de forma clara e objetiva, 

facilitando o processo de trabalho. Estas atividades específicas proporcionaram ainda o 

desenvolvimento da minha capacidade de organização e responsabilidades, tendo em conta a 

importância do conteúdo de certos documentos utilizados na execução das referidas atividades. 

 

As atividades relacionadas com o desenvolvimento dos colaboradores, nomeadamente a 

contribuição no processo de avaliação de desempenho e no programa de mérito da empresa X, 

foram bastante importantes, tendo em conta os meus objetivos do presente estudo. A minha 

contribuição no programa de mérito da organização, que diz respeito a um programa que 

incentiva os colaboradores a elogiarem os seus colegas e a enaltecerem o seu bom desempenho 

relativamente a situações específicas, caracterizou-se basicamente por guardar a informação 

recolhida e comunicar essa informação aos colaboradores que participaram no programa. 

Relativamente à avaliação de desempenho, tema do presente estudo, a preparação, elaboração 

e aplicação do questionário de satisfação aos colaboradores foi a principal tarefa que me foi 

incutida e que penso que contribuiu significativamente para o meu desenvolvimento, fornecendo 

informação bastante pertinente para a empresa. Para além da elaboração do questionário, 

realizei a recolha e análise de resultados, organizando-os de forma a que fossem de fácil leitura e 

entendimento. Os resultados foram utilizados para proveito do presente estudo e da própria 

empresa. 

 

No que diz respeito às atividades relacionadas com o recrutamento e seleção de 

candidatos e, apesar de nunca ter realizado entrevistas a candidatos, foi-me dada a oportunidade 

de contactar diretamente com as pessoas e agendar essas sessões. Após as entrevistas existe a 
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necessidade de recolher a informação que foi obtida, submetê-la e organizá-la. Em certos 

momentos foi-me confiada essa função, que me permitiu ter acesso a guiões de entrevistas, ao 

modo como são colocadas as questões e quais são os critérios de seleção de um candidato para 

uma determinada função. Para além destas tarefas mais ligadas à seleção, foi-me solicitado que 

entrasse em contacto com escolas profissionais com o objetivo de integrar futuramente na 

empresa alunos em estágios. Esta atividade contribuiu para que entendesse melhor o modo de 

recrutamento de estagiários e conhecesse a vasta lista de escolas e institutos de formação 

existentes em Portugal que oferecem um amplo conjunto de oportunidades a pessoas que 

pretendem exercer uma função específica e ingressar no mundo de trabalho com as 

competências técnicas desenvolvidas. 

 

Outro tipo de atividades que me foram incutidas estiveram relacionadas com a 

organização de eventos da empresa X. A organização de um evento é uma tarefa que deve ser 

bem planeada e executada e, embora não tenha participado na discussão de ideias ou do 

planeamento, foi-me dada a oportunidade de verificar o modo como este tipo de acontecimentos 

são executados. Para que o evento obtenha sucesso é necessário promovê-lo e para tal, foi-me 

pedido que contribuísse no envio de convites aos colaboradores, parceiros e clientes. Foi 

organizada uma lista extensa de pessoas que deveriam receber o convite e através dessa lista 

orientei o meu trabalho para que não fosse esquecida nenhuma pessoa. Já em relação a outro 

evento promovido pela empresa, mas destinado a outro tipo de pessoas, foi-me confiada uma 

série de resultados de um inquérito que tinha sido aplicado a essas pessoas com o objetivo de 

classificar o evento e sugerir melhorias, para que organizasse esses resultados numa base de 

dados que permitisse que qualquer pessoa que tivesse acesso a essa base de dados os 

conseguisse analisar de forma sucinta. 

 

No meu entender, apesar de algumas das atividades terem sido menos exigentes e por 

vezes repetitivas, todas contribuíram para o meu desenvolvimento como futura profissional na 

medida em que me permitiram adquirir competências técnicas e profissionais essenciais para a 

ingressão no mundo de trabalho. Em certas tarefas tive a oportunidade de consolidar as minhas 

capacidades académicas com as capacidades técnicas ao longo do estágio. Na execução destas 

atividades foi-me dada a oportunidade de observar e receber conselhos de profissionais 

qualificados que me deram as bases necessárias para a obtenção das referidas competências. 
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Ao executar estas atividades e ao entrar em contacto com técnicos habilitados que têm vários 

anos de experiência a exercer as suas funções o meu nível de aprendizagem durante o estágio 

foi aumentando gradualmente e considero que foi um privilégio aprender tanto com profissionais 

tão competentes. Deste modo é me possível afirmar que as atividades que me foram delegadas 

exerceram grande influência na construção do meu perfil profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após uma análise geral de todas as implicações do presente estudo integrado no 

Mestrado em Educação – Formação, Trabalho e Recursos Humanos, tenho a possibilidade de 

afirmar que foi um projeto muito desafiante e ao mesmo tempo enriquecedor. Um dos meus 

objetivos pessoais sempre foi conseguir realizar um projeto que fosse interessante e pertinente 

tanto para mim como para as outras pessoas envolvidas. Ao realizar uma retrospetiva do 

trabalho que foi realizado e ao refletir acerca da dedicação que coloquei neste projeto concluo 

que foi uma caminhada com alguns impedimentos, frustrações e incertezas, mas 

essencialmente foi composta por momentos de superação, aprendizado, desenvolvimento e 

realização pessoal e profissional. 

 

Alguns dos obstáculos que foram surgindo ao longo do percurso estiveram relacionados 

com as limitações em termos de confidencialidade. Certos documentos a que tive acesso dentro 

da empresa e que poderiam mostrar de forma mais detalhada cada fase do processo de AD não 

me foram permitidos apresentar a pedido da própria empresa. De modo semelhante, todas as 

questões que foram elaboradas para integrar no questionário a aplicar aos colaboradores 

tiveram que ser revistas ou modificadas pela empresa. Isto levou a que, de certa forma, a 

componente académica do estudo ficasse um pouco limitada e a que o que inicialmente tinha 

sido idealizado fosse alterado. Apesar destas limitações que exigiram um trabalho mais rigoroso 

a nível académico, dentro da empresa X a componente prática esteve sempre assegurada. Tal 

como referido no capítulo V do presente estudo, durante o estágio curricular foi-me sempre dada 

a oportunidade de crescer e aprender certas funções que de outra forma não seriam possíveis. 

Embora umas mais do que outras, todas as atividades práticas realizadas permitiram adquirir 

competências tanto a nível profissional como pessoal. A nível profissional tive a oportunidade de 

desenvolver capacidades de trabalho que no futuro me permitirão enriquecer o meu currículo e 

melhorar o meu desempenho enquanto profissional que se encontra atualmente a ingressar e a 

adequar-se ao mundo de trabalho. A nível pessoal também contribuíram imenso pois através da 

realização de certas tarefas e, uma vez que dentro da área de recursos humanos mantém-se 

contacto com todo o tipo de pessoas, necessitei de lidar com pessoas com diferentes 

personalidades em diferentes situações, este facto possibilitou desenvolver as minhas 
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capacidades de comunicação e, tendo em conta a minha própria personalidade tímida, permitiu 

que me fosse desinibindo e me libertando desse papel. 

 

Outro dos condicionalismos que foi constante ao longo desta caminhada foi a sensação 

de falta de tempo para a conclusão do presente Relatório. Tendo em conta que ao longo de todo 

o período da redação do Relatório me encontrei, ao mesmo tempo, em situação de trabalhadora, 

em certos momentos foi bastante complicado gerir essa falta de tempo que tinha de ser 

compensado entre o trabalho e a universidade. Por vezes sentia que o esforço não era suficiente 

o que me levou a duvidar das minhas capacidades, no entanto a dedicação para o alcance dos 

objetivos e a motivação para encontrar resposta para o estudo contribuíram para a resolução do 

mesmo. 

 

Os resultados que foram obtidos através do questionário de satisfação aplicado aos 

colaboradores da carreira técnica da empresa X permitiram obter a perspetiva real deste grupo 

de pessoas acerca do modelo de AD em vigor. Pelo que me foi descrito, dentro da empresa já 

era comum aplicar um questionário muito simples e direto no final de cada ciclo de AD a fim de 

recolher as opiniões dos colaboradores, no entanto baseava-se num conjunto de quatro ou cinco 

questões que os colaboradores muitas das vezes ignoravam e não respondiam. Após a aplicação 

do questionário que serviu de base ao presente estudo, foi-me informado que tinha sido o 

questionário de avaliação do modelo de AD com mais respostas por parte dos colaboradores da 

empresa X. Esse facto deixou-me inevitavelmente satisfeita e motivada.  

 

Uma vez que a amostra do estudo não foi representativa do subconjunto dos 

colaboradores da carreira técnica e não pode ser considerada representativa da empresa, 

considero que deveriam existir mais estudos com este objetivo definido dentro das instituições e 

empresas. Ao analisarmos as opiniões dos envolvidos relativamente a uma determinada situação 

ou acontecimento estamos a promover o diálogo e a dar voz a quem melhor entende essa 

situação. Posto isto, é possível considerar que os resultados obtidos através do questionário 

exerceram grande importância dentro da organização, uma vez que, se forem analisados e tidos 

em conta por parte da empresa, poderão eventualmente contribuir para o desenvolvimento do 

processo de avaliação e, consequentemente, da satisfação dos colaboradores, que é um dos 

temas cada vez mais importantes nos dias de hoje a nível empresarial. 
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Quanto ao estágio em si e ao impacto que desencadeou a nível institucional, penso que 

este tipo de estágios contribui significativamente para a empresa ao nível do apoio em 

determinadas atividades e situações e ao facto de o estagiário poder colaborar para o 

desenvolvimento da empresa ao apresentar recursos a situações e ideias que fomentem a 

evolução. É compreensível que haja uma certa relutância em acolher pessoas sem experiência 

que necessitam de algum apoio e atenção constantes, no entanto os benefícios que essa mesma 

pessoa pode trazer ao desenvolver novas propostas dentro da organização são considerados 

bastante pertinentes e compensam todo o esforço realizado por parte da empresa. Para além 

disso, um acolhimento adequado e esclarecedor logo no início do estágio permitirá ao estagiário 

entrar mais motivado e com menos dúvidas quanto à sua posição. 

 

A nível pessoal considero que atingiu e superou as expectativas. Isto deveu-se ao nível de 

aprendizagem que adquiri ao longo de todo o percurso e ao facto de me ter proporcionado um 

crescimento gradual. Ao analisar o ano que passou, sinto que no início deste desafio era uma 

pessoa bastante diferente da que sou neste momento em que termino o projeto. Geralmente, 

para quem começa agora a ingressar no mundo de trabalho, esta é considerada uma fase de 

algumas provações e dificuldades. É uma fase que exige adaptação e dedicação. Comigo não foi 

diferente, mas encontro-me em posição de afirmar que apesar dos obstáculos sinto que todo o 

esforço valeu a pena, pois é através dos erros que mais aprendemos e ao mostrarmos 

dedicação e empenho um dia seremos recompensados e valorizados. Penso que esta 

experiência enquanto estagiária curricular permitiu-me desenvolver novas capacidades de 

trabalho e descobrir capacidades que até então desconhecia. Tenho a agradecer a oportunidade 

que me foi dada pela empresa X de poder explorar as minhas competências. 

 

Relativamente à pertinência deste tipo de estágios na área de Educação – Formação, 

Trabalho e Recursos Humanos, estes exercem grande influência nos estudantes académicos. 

Para alguém que está a terminar o seu percurso académico e pretende exercer uma atividade 

profissional com algumas bases, o estágio curricular é o que irá dar o apoio necessário e 

essencial para o início desta etapa tão desafiadora. Para o estudante, apesar de a componente 

académica ser fundamental para o desenvolvimento e conhecimento teórico dos processos 

associados às funções de trabalho é através da componente prática e das atividades realizadas 

ao longo do estágio que este irá obter as bases necessárias para a execução de determinadas 
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tarefas exigidas para ser considerado um bom desempenho. A integração das componentes 

académica e prática irá definir o perfil profissional do estudante e futuro técnico de 

formação/recursos humanos. 

 

De um modo geral e assertivo, é possível concluir que todas as etapas que 

caracterizaram o meu estágio curricular foram uma mais-valia para o meu desenvolvimento e 

enriquecimento enquanto estudante e para a construção da minha identidade enquanto futura 

profissional. Recomendaria a qualquer pessoa que se encontre de momento a terminar a vida 

académica, a realização dos estágios curriculares e assumo aqui a minha satisfação e agrado 

por ter sido uma privilegiada em termos de aprendizagens teóricas e práticas. Sinto-me grata por 

ter tido a oportunidade de, ao longo deste percurso, entrar em contacto com situações e pessoas 

que exerceram e irão continuar a exercer grande influência no meu crescimento. 
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APÊNDICES 

 

- Apêndice nº 1: E-mail de solicitação de resposta ao questionário enviado para os 

colaboradores 

 

Bom dia, 

 

No âmbito da melhoria contínua do processo de Avaliação de Desempenho, é pretendido 

medir o grau de satisfação relativamente às etapas e métodos do mesmo. Neste sentido, torna-

se pertinente recolher as opiniões dos envolvidos no mesmo, a fim de construir um sistema 

adequado às expectativas dos colaboradores. Para tal pedimos a sua participação no 

preenchimento de um questionário.  

 

O questionário é de rápido preenchimento, sendo que não existem respostas certas ou 

erradas, pretendendo-se apenas a sua opinião pessoal e sincera. É de natureza confidencial na 

medida em que o tratamento será efetuado de uma forma global, não sendo sujeito a uma 

análise individualizada. 

 

Os resultados que serão obtidos assumem grande importância para a empresa, uma vez 

que permitirão verificar aspetos positivos e aspetos a melhorar no processo de AD.  

A data limite para o preenchimento do questionário é 21/03/2018. 

 

Agradecemos desde já a sua colaboração e colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida ou 

sugestão,  

 

ASS. DRH 
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Nada 

Satisfeito

Pouco 

Satisfeito
Satisfeito

Muito 

Satisfeito

Totalment

e 

Satisfeito

Não 

Aplicável

1

2
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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17

18

19

20

21

22

23

24

Nada 

Satisfeito

Pouco 

Satisfeito
Satisfeito

Muito 

Satisfeito

Totalment

e Satisfeito
Não Aplicável

25

26

27

28

Indique Sugestões de melhoria para o processo de AD e para a ferramenta online enquanto avaliador:

No âmbito da melhoria contínua do processo de Avaliação de Desempenho, indique o seu grau de satisfação para cada um dos itens abaixo :

Período (altura do ano) em que a AD decorre

Tempo concedido para a realização da AD

Monitorização dos objetivos ao longo do ano

Contribuição da AD para o seu desenvolvimento e da organização

Diálogo com o avaliador na definição de objetivos a alcançar

Relevância dos itens avaliados na AD (Cumprimento dos objetivos, 

competências essenciais; competências técnicas; nível de desempenho 

e nível de potencial)

Forma como são questionadas as competências técnicas

Forma como são questionadas as competências comportamentais

Forma como o sistema de AD tem vindo a ser implementado 

Autoavaliação como meio de reflexão e desenvolvimento pessoal

Envolvimento da chefia no processo de AD

Avaliação realizada apenas por um avaliador (chefia direta)

Forma como são promovidas as ações de formação decorrentes da AD

Forma como a AD cria um espaço aberto para sugestões de melhoria

Apoio do Departamento de Recursos Humanos durante o processo

Forma como a AD contribui para a definição do seu plano de carreira

Funcionamento da plataforma online

Funcionamento da plataforma online

Tempo investido na realização de todo o processo de AD

Se também é avaliador, por favor responda às questões abaixo:

Etapas do processo de AD (análise da autoavaliação; avaliação da 

chefia; harmonização da avaliação dos colaboradores; realização do 

diagnóstico de necessidades de formação; categorização de 

competências)

Qualidade do feedback facultado pelo seu avaliador

Satisfação global com a AD

Qualidade e relevância da formação sobre a AD, proporcionada aos 

avaliadores

Indique Sugestões de melhoria para o processo de AD e para a ferramenta online enquanto avaliado:

Forma como o seu avaliador gere o processo de AD Individual e da 

Equipa 
Forma como a AD contribui para um efetivo processo de mudança na 

Gestão de Pessoas

Forma como a organização divulga os resultados da AD (meios e 

conteúdos)

Reconhecimento pelos bons resultados da AD

Contribuição da AD para um sistema de Meritocracia

- Apêndice nº 2: Questionário de satisfação com a AD aplicado aos colaboradores 



87 
 

Género:   Feminino   
 Nada Satisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Totalmente Satisfeito 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Período (altura do ano) em que a AD decorre 0 0,0% 2 2,6% 10 13,2% 7 9,2% 7 9,2% 

Tempo concedido para a realização da AD 1 1,3% 2 2,6% 6 7,8% 10 13,0% 8 10,4% 

Forma como o sistema de AD tem vindo a ser 

implementado 

1 1,4% 2 2,7% 7 9,5% 13 17,6% 2 2,7% 

Relevância dos itens avaliados na AD 

(Cumprimento dos objetivos, competências 

essenciais; competências técnicas; nível de 

desempenho e nível de potencial) 

0 0,0% 2 2,6% 11 14,3% 12 15,6% 2 2,6% 

Forma como são questionadas as competências 

comportamentais 

0 0,0% 4 5,2% 11 14,3% 9 11,7% 3 3,9% 

Forma como são questionadas as competências 

técnicas 

0 0,0% 4 5,3% 10 13,2% 10 13,2% 2 2,6% 

Diálogo com o avaliador na definição de objetivos a 

alcançar 

2 2,6% 1 1,3% 9 11,8% 10 13,2% 4 5,3% 

Monitorização dos objetivos ao longo do ano 2 2,7% 6 8,2% 9 12,3% 4 5,5% 3 4,1% 

Forma como a AD cria um espaço aberto para 

sugestões de melhoria 

2 2,6% 1 1,3% 11 14,5% 11 14,5% 2 2,6% 

Forma como são promovidas as ações de formação 

decorrentes da AD 

1 1,4% 1 1,4% 12 16,9% 6 8,5% 3 4,2% 

Apoio do Departamento de Recursos Humanos 

durante o processo 

2 2,8% 0 0,0% 5 6,9% 8 11,1% 9 12,5% 

Forma como a AD contribui para a definição do seu 

plano de carreira 

2 2,8% 5 6,9% 12 16,7% 5 6,9% 0 0,0% 

Funcionamento da plataforma online 1 1,3% 1 1,3% 11 14,7% 10 13,3% 4 5,3% 

Contribuição da AD para o seu desenvolvimento e 

da organização 

3 4,1% 4 5,5% 8 11,0% 10 13,7% 0 0,0% 

Autoavaliação como meio de reflexão e 

desenvolvimento pessoal 

0 0,0% 0 0,0% 9 11,8% 15 19,7% 2 2,6% 

Envolvimento da chefia no processo de AD 1 1,3% 4 5,3% 7 9,2% 11 14,5% 3 3,9% 

Avaliação realizada apenas por um avaliador 

(chefia direta) 

3 4,1% 5 6,8% 6 8,1% 7 9,5% 5 6,8% 

Qualidade do feedback facultado pelo seu avaliador 1 1,3% 5 6,6% 3 3,9% 12 15,8% 5 6,6% 

Forma como o seu avaliador gere o processo de 

AD Individual e da Equipa 

2 2,6% 3 3,9% 7 9,2% 10 13,2% 4 5,3% 

Forma como a AD contribui para um efetivo 

processo de mudança na Gestão de Pessoas 

2 2,8% 3 4,2% 10 13,9% 10 13,9% 0 0,0% 

- Apêndice nº 3: Resultados gerais do questionário – Género Feminino 
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Género:   Masculino   

 Nada Satisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Totalmente Satisfeito 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Período (altura do ano) em que a AD decorre 0 0,0% 2 4,0% 13 26,0% 19 38,0% 16 32,0% 

Tempo concedido para a realização da AD 1 2,0% 2 4,0% 11 22,0% 16 32,0% 20 40,0% 

Forma como o sistema de AD tem vindo a ser 

implementado 

1 2,0% 4 8,2% 14 28,6% 19 38,8% 11 22,4% 

Relevância dos itens avaliados na AD 

(Cumprimento dos objetivos, competências 

essenciais; competências técnicas; nível de 

desempenho e nível de potencial) 

1 2,0% 6 12,0% 16 32,0% 19 38,0% 8 16,0% 

Forma como são questionadas as competências 

comportamentais 

1 2,0% 3 6,0% 21 42,0% 20 40,0% 5 10,0% 

Forma como são questionadas as competências 

técnicas 

0 0,0% 3 6,0% 24 48,0% 16 32,0% 7 14,0% 

Diálogo com o avaliador na definição de objetivos 

a alcançar 

4 8,0% 4 8,0% 12 24,0% 13 26,0% 17 34,0% 

Monitorização dos objetivos ao longo do ano 7 14,3% 4 8,2% 19 38,8% 14 28,6% 5 10,2% 

Forma como a AD cria um espaço aberto para 

sugestões de melhoria 

3 6,1% 3 6,1% 19 38,8% 11 22,4% 13 26,5% 

Forma como são promovidas as ações de 

formação decorrentes da AD 

5 10,4% 5 10,4% 18 37,5% 13 27,1% 7 14,6% 

Apoio do Departamento de Recursos Humanos 

durante o processo 

2 4,2% 5 10,4% 18 37,5% 11 22,9% 12 25,0% 

Forma como a AD contribui para a definição do 

seu plano de carreira 

6 12,5% 4 8,3% 15 31,3% 20 41,7% 3 6,3% 

Funcionamento da plataforma online 2 4,2% 2 4,2% 13 27,1% 22 45,8% 9 18,8% 

Contribuição da AD para o seu desenvolvimento e 

da organização 

1 2,1% 7 14,6% 18 37,5% 15 31,3% 7 14,6% 

Autoavaliação como meio de reflexão e 

desenvolvimento pessoal 

1 2,0% 1 2,0% 11 22,0% 20 40,0% 17 34,0% 

Envolvimento da chefia no processo de AD 6 12,0% 3 6,0% 10 20,0% 13 26,0% 18 36,0% 

Avaliação realizada apenas por um avaliador 

(chefia direta) 

7 14,6% 3 6,3% 8 16,7% 13 27,1% 17 35,4% 

Qualidade do feedback facultado pelo seu 

avaliador 

4 8,0% 4 8,0% 11 22,0% 9 18,0% 22 44,0% 

Forma como o seu avaliador gere o processo de 

AD Individual e da Equipa 

5 10,0% 4 8,0% 9 18,0% 17 34,0% 15 30,0% 

Forma como a AD contribui para um efetivo 

processo de mudança na Gestão de Pessoas 

5 10,6% 4 8,5% 13 27,7% 16 34,0% 9 19,1% 

- Apêndice nº 4: Resultados gerais do questionário – Género Masculino 
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Faixa Etária:   20-30   

 Nada Satisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Totalmente Satisfeito 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Período (altura do ano) em que a AD decorre 0 0,0% 0 0,0% 6 31,6% 8 42,1% 5 26,3% 

Tempo concedido para a realização da AD 0 0,0% 1 5,0% 4 20,0% 8 40,0% 7 35,0% 

Forma como o sistema de AD tem vindo a ser 

implementado 

0 0,0% 2 10,5% 5 26,3% 11 57,9% 1 5,3% 

Relevância dos itens avaliados na AD 

(Cumprimento dos objetivos, competências 

essenciais; competências técnicas; nível de 

desempenho e nível de potencial) 

0 0,0% 3 15,0% 3 15,0% 13 65,0% 1 5,0% 

Forma como são questionadas as competências 

comportamentais 

0 0,0% 1 5,0% 8 40,0% 8 40,0% 3 15,0% 

Forma como são questionadas as competências 

técnicas 

0 0,0% 1 5,3% 8 42,1% 7 36,8% 3 15,8% 

Diálogo com o avaliador na definição de objetivos 

a alcançar 

1 5,0% 1 5,0% 4 20,0% 10 50,0% 4 20,0% 

Monitorização dos objetivos ao longo do ano 0 0,0% 3 16,7% 8 44,4% 5 27,8% 2 11,1% 

Forma como a AD cria um espaço aberto para 

sugestões de melhoria 

0 0,0% 0 0,0% 6 31,6% 9 47,4% 4 21,1% 

Forma como são promovidas as ações de 

formação decorrentes da AD 

0 0,0% 1 6,3% 9 56,3% 4 25,0% 2 12,5% 

Apoio do Departamento de Recursos Humanos 

durante o processo 

0 0,0% 1 5,6% 4 22,2% 7 38,9% 6 33,3% 

Forma como a AD contribui para a definição do 

seu plano de carreira 

2 10,5% 2 10,5% 5 26,3% 9 47,4% 1 5,3% 

Funcionamento da plataforma online 1 5,3% 2 10,5% 5 26,3% 7 36,8% 4 21,1% 

Contribuição da AD para o seu desenvolvimento e 

da organização 

1 5,3% 3 15,8% 4 21,1% 9 47,4% 2 10,5% 

Autoavaliação como meio de reflexão e 

desenvolvimento pessoal 

1 5,0% 0 0,0% 1 5,0% 14 70,0% 4 20,0% 

Envolvimento da chefia no processo de AD 1 5,0% 1 5,0% 5 25,0% 10 50,0% 3 15,0% 

Avaliação realizada apenas por um avaliador 

(chefia direta) 

2 10,0% 2 10,0% 3 15,0% 7 35,0% 6 30,0% 

Qualidade do feedback facultado pelo seu 

avaliador 

1 5,0% 2 10,0% 2 10,0% 9 45,0% 6 30,0% 

Forma como o seu avaliador gere o processo de 

AD Individual e da Equipa 

1 5,0% 2 10,0% 3 15,0% 11 55,0% 3 15,0% 

Forma como a AD contribui para um efetivo 

processo de mudança na Gestão de Pessoas 

1 5,6% 2 11,1% 4 22,2% 8 44,4% 3 16,7% 

- Apêndice nº 5: Resultados gerais do questionário – Faixa etária 20-30 
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Faixa Etária:   31-40   
 Nada Satisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Totalmente Satisfeito 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Período (altura do ano) em que a AD decorre 0 0,0% 4 11,4% 9 25,7% 10 28,6% 12 34,3% 

Tempo concedido para a realização da AD 1 2,9% 3 8,6% 5 14,3% 12 34,3% 14 40,0% 

Forma como o sistema de AD tem vindo a ser 

implementado 

1 3,0% 1 3,0% 8 24,2% 13 39,4% 10 30,3% 

Relevância dos itens avaliados na AD 

(Cumprimento dos objetivos, competências 

essenciais; competências técnicas; nível de 

desempenho e nível de potencial) 

1 2,9% 2 5,7% 14 40,0% 11 31,4% 7 20,0% 

Forma como são questionadas as competências 

comportamentais 

0 0,0% 3 8,6% 15 42,9% 13 37,1% 4 11,4% 

Forma como são questionadas as competências 

técnicas 

0 0,0% 3 8,6% 15 42,9% 12 34,3% 5 14,3% 

Diálogo com o avaliador na definição de objetivos 

a alcançar 

3 8,8% 3 8,8% 11 32,4% 6 17,6% 11 32,4% 

Monitorização dos objetivos ao longo do ano 5 15,2% 3 9,1% 15 45,5% 5 15,2% 5 15,2% 

Forma como a AD cria um espaço aberto para 

sugestões de melhoria 

3 8,6% 2 5,7% 15 42,9% 7 20,0% 8 22,9% 

Forma como são promovidas as ações de 

formação decorrentes da AD 

1 3,0% 4 12,1% 14 42,4% 9 27,3% 5 15,2% 

Apoio do Departamento de Recursos Humanos 

durante o processo 

2 5,9% 0 0,0% 12 35,3% 9 26,5% 11 32,4% 

Forma como a AD contribui para a definição do 

seu plano de carreira 

3 9,4% 6 18,8% 12 37,5% 10 31,3% 1 3,1% 

Funcionamento da plataforma online 1 2,9% 0 0,0% 12 34,3% 15 42,9% 7 20,0% 

Contribuição da AD para o seu desenvolvimento e 

da organização 

2 6,3% 4 12,5% 14 43,8% 8 25,0% 4 12,5% 

Autoavaliação como meio de reflexão e 

desenvolvimento pessoal 

0 0,0% 0 0,0% 13 38,2% 11 32,4% 10 29,4% 

Envolvimento da chefia no processo de AD 2 5,9% 6 17,6% 7 20,6% 7 20,6% 12 35,3% 

Avaliação realizada apenas por um avaliador 

(chefia direta) 

4 12,1% 5 15,2% 7 21,2% 7 21,2% 10 30,3% 

Qualidade do feedback facultado pelo seu 

avaliador 

2 5,9% 6 17,6% 6 17,6% 7 20,6% 13 38,2% 

Forma como o seu avaliador gere o processo de 

AD Individual e da Equipa 

4 11,8% 3 8,8% 8 23,5% 8 23,5% 11 32,4% 

Forma como a AD contribui para um efetivo 

processo de mudança na Gestão de Pessoas 

1 3,1% 4 12,5% 12 37,5% 11 34,4% 4 12,5% 

- Apêndice nº 6: Resultados gerais do questionário – Faixa etária 31-40 

 

 

 

 

 



91 
 

Faixa Etária:   41-50   
 Nada Satisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Totalmente Satisfeito 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Período (altura do ano) em que a AD decorre 0 0,0% 0 0,0% 6 33,3% 8 44,4% 4 22,2% 

Tempo concedido para a realização da AD 1 5,6% 0 0,0% 6 33,3% 5 27,8% 6 33,3% 

Forma como o sistema de AD tem vindo a ser 

implementado 

1 5,6% 2 11,1% 7 38,9% 7 38,9% 1 5,6% 

Relevância dos itens avaliados na AD 

(Cumprimento dos objetivos, competências 

essenciais; competências técnicas; nível de 

desempenho e nível de potencial) 

0 0,0% 2 11,1% 9 50,0% 6 33,3% 1 5,6% 

Forma como são questionadas as competências 

comportamentais 

1 5,6% 2 11,1% 8 44,4% 7 38,9% 0 0,0% 

Forma como são questionadas as competências 

técnicas 

0 0,0% 2 11,1% 10 55,6% 6 33,3% 0 0,0% 

Diálogo com o avaliador na definição de objetivos 

a alcançar 

1 5,6% 1 5,6% 5 27,8% 7 38,9% 4 22,2% 

Monitorização dos objetivos ao longo do ano 3 16,7% 4 22,2% 4 22,2% 7 38,9% 0 0,0% 

Forma como a AD cria um espaço aberto para 

sugestões de melhoria 

1 5,6% 2 11,1% 8 44,4% 5 27,8% 2 11,1% 

Forma como são promovidas as ações de 

formação decorrentes da AD 

4 22,2% 1 5,6% 6 33,3% 5 27,8% 2 11,1% 

Apoio do Departamento de Recursos Humanos 

durante o processo 

2 12,5% 4 25,0% 5 31,3% 3 18,8% 2 12,5% 

Forma como a AD contribui para a definição do 

seu plano de carreira 

2 11,8% 1 5,9% 9 52,9% 5 29,4% 0 0,0% 

Funcionamento da plataforma online 1 5,9% 1 5,9% 6 35,3% 8 47,1% 1 5,9% 

Contribuição da AD para o seu desenvolvimento e 

da organização 

0 0,0% 4 22,2% 7 38,9% 7 38,9% 0 0,0% 

Autoavaliação como meio de reflexão e 

desenvolvimento pessoal 

0 0,0% 1 5,6% 5 27,8% 9 50,0% 3 16,7% 

Envolvimento da chefia no processo de AD 3 16,7% 0 0,0% 4 22,2% 7 38,9% 4 22,2% 

Avaliação realizada apenas por um avaliador 

(chefia direta) 

3 16,7% 1 5,6% 3 16,7% 6 33,3% 5 27,8% 

Qualidade do feedback facultado pelo seu 

avaliador 

1 5,6% 1 5,6% 5 27,8% 5 27,8% 6 33,3% 

Forma como o seu avaliador gere o processo de 

AD Individual e da Equipa 

1 5,6% 2 11,1% 4 22,2% 7 38,9% 4 22,2% 

Forma como a AD contribui para um efetivo 

processo de mudança na Gestão de Pessoas 

4 22,2% 1 5,6% 6 33,3% 6 33,3% 1 5,6% 

- Apêndice nº 7: Resultados gerais do questionário – Faixa etária 41-50 
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Faixa Etária:   51-65   
 Nada Satisfeito Pouco Satisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Totalmente Satisfeito 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Contagem % de N 

da tabela 

Período (altura do ano) em que a AD decorre 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 2 50,0% 

Tempo concedido para a realização da AD 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 1 25,0% 1 25,0% 

Forma como o sistema de AD tem vindo a ser 

implementado 

0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 

Relevância dos itens avaliados na AD 

(Cumprimento dos objetivos, competências 

essenciais; competências técnicas; nível de 

desempenho e nível de potencial) 

0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 

Forma como são questionadas as competências 

comportamentais 

0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 

Forma como são questionadas as competências 

técnicas 

0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 

Diálogo com o avaliador na definição de objetivos 

a alcançar 

1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 2 50,0% 

Monitorização dos objetivos ao longo do ano 1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 

Forma como a AD cria um espaço aberto para 

sugestões de melhoria 

1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 

Forma como são promovidas as ações de 

formação decorrentes da AD 

1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 

Apoio do Departamento de Recursos Humanos 

durante o processo 

0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 0 0,0% 2 50,0% 

Forma como a AD contribui para a definição do 

seu plano de carreira 

1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 

Funcionamento da plataforma online 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 

Contribuição da AD para o seu desenvolvimento e 

da organização 

1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 

Autoavaliação como meio de reflexão e 

desenvolvimento pessoal 

0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 2 50,0% 

Envolvimento da chefia no processo de AD 1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 2 50,0% 

Avaliação realizada apenas por um avaliador 

(chefia direta) 

1 33,3% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3% 

Qualidade do feedback facultado pelo seu 

avaliador 

1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 0 0,0% 2 50,0% 

Forma como o seu avaliador gere o processo de 

AD Individual e da Equipa 

1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 

Forma como a AD contribui para um efetivo 

processo de mudança na Gestão de Pessoas 

1 25,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 1 25,0% 

- Apêndice nº 8: Resultados gerais do questionário – Faixa etária 51-65 
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