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RESUMO 

 

Este trabalho está diretamente ligado ao campo da gestão de pessoas e trata do tema 

da avaliação de desempenho no âmbito hospitalar, com foco principal nos 

profissionais da enfermagem, apontados pela literatura estudada como a força de 

trabalho de maior representatividade de um hospital. O objetivo desta dissertação foi 

realizar uma pesquisa sobre os benefícios e as limitações no processo de avaliação 

de desempenho da equipe de enfermagem e suas respectivas lideranças. A 

metodologia utilizada foi um estudo de caso, de caráter qualitativo, descritivo e com 

entrevistas semiestruturadas. Importa citar que o estudo foi realizado no Hospital 

Regional de São José dos Campos, unidade de saúde pública, classificado como de 

grande porte e que presta atendimento de média e alta complexidade em cirurgias 

diversas. Foram entrevistados enfermeiros, técnicos de enfermagem e suas 

respectivas lideranças. A literatura sobre avaliação de desempenho é ampla e o tema 

de extrema relevância, uma vez que valoriza necessidade de investigar diferentes 

públicos e setores para se entender as diversas variáveis que influenciam nos 

resultados do processo da avaliação de desempenho que, sem bem aplicada, pode 

gerar resultados positivos, mas que, caso contrário, também pode gerar diferentes 

transtornos no ambiente organizacional. Os principais resultados encontrados na 

pesquisa foram: falta da disponibilidade de tempo e interação dos líderes com suas 

equipes; inexperiência dos enfermeiros que aplicam a avaliação de desempenho na 

equipe de técnicos de enfermagem; sentimento de injustiça do avaliado relacionado a 

imparcialidade do avaliador; avaliações realizadas sem prévio aviso em qualquer 

horário do expediente e em locais variados; feedback considerado protocolar, 

genérico e vago. Foram apresentados poucos pontos benéficos trazidos pela 

avaliação de desempenho, diferentemente do quão expressivas foram as limitações 

apresentadas pelos entrevistados. Segundo a literatura estudada, é necessário, para 

uma boa condução da avaliação de desempenho, que os líderes compreendam a 

importância desse processo para si, para os seus liderados e os resultados para a 

organização. Nesse ínterim, conclui-se que um processo de avaliação de 

desempenho envolve o comprometimento das lideranças e dos colaboradores, 

necessita um treinamento cuidadoso dos avaliadores e o aumento da interação entre 

os personagens (avaliador e avaliado) em todas as etapas deste processo. 



 
 
 

 

Palavras-chave: avaliação de desempenho, líder, liderado, enfermagem, feedback, 

desenvolvimento profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

This work is about people management, particularly performance evaluation in 

hospitals. The main focus is nursing professionals, pointed out by the literature studied 

as the workforce of greatest representativeness of a hospital. The objective of this 

dissertation is to report the findings on a research on the benefits and limitations of the 

performance evaluation process of the nursing team and their respective leaders. The 

methodology used was a qualitative, descriptive case study with semi-structured 

interviews. The study was conducted at the Regional Hospital of São José dos 

Campos, a large public hospital in the state of São Paulo, Brazil, that provides medium 

and high complexity care and variety of surgeries. Interviews were conducted with 

nurses, nursing technicians and their respective leaders. The literature on performance 

evaluation is broad and the theme is of extreme relevance. It is very important to 

investigate different audiences and sectors in order to understand the various variables 

that influence the results of the performance evaluation process. Performance 

evaluation can generate positive results if applied well; but if not, it can generate a 

number of disorders in the organizational environment. The main findings of this 

research point to negative aspects: lack of time availability and interaction of leaders 

with their teams; inexperience of the nurses who apply performance evaluation to the 

nursing technician team; feeling of unfairness by the evaluated person due to the lack 

of impartiality of the evaluator; evaluations carried out without previous appointments 

at any time of the day and in various locations (e.g. ER rooms); feedback provided 

considered to be of low value, done just to fulfill a process, generic and vague. 

Consequently, few beneficial points were mentioned by the interviewees, as opposed 

to an expressive number of limitations. According to the reviewed literature, for a good 

conduction of the performance evaluation, it is necessary that leaders understand the 

importance of this process for themselves, for their subordinates and for the 

organization. In the meantime, the present work suggests that the performance 

evaluation process depends on the commitment of leaders and employees, requires 

careful training of the evaluators and increased interaction between evaluator and 

evaluated person in all stages of the evaluation process. 

Key words: performance evaluation, leader, subordinates, nursing, feedback, 

professional development. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A evolução do mercado de trabalho e a necessidade de evolução das 

pessoas 

Historicamente, o processo de avaliar as pessoas e os seus resultados nas 

organizações teve seu início por volta da mesma época da revolução nas relações de 

trabalho originada por Frederik Taylor (BARBOSA,1996). A filosofia taylorista, naquele 

tempo, foi de profunda relevância e importância, pois fomentou novos temas voltados 

para o processo de seleção, formação dos profissionais, avaliação de desempenho e 

para um sistema de metas e recompensas. Por consequência, desencadeou a 

necessidade de melhorias nos processos de trabalho das organizações e no processo 

de desenvolvimento das pessoas (GOMES et al., 2008). Com a constante evolução 

no mercado de trabalho, marcado por um ritmo acelerado de transformações em todas 

as esferas da vida humana, incluindo o âmbito organizacional, reforça-se um período 

que marca e conduz as organizações de modo que modifiquem e remodelem sua 

estrutura organizacional, para a sua sobrevivência e crescimento nesse mercado 

(CAETANO; VALA, 2007). De acordo com os autores, uma dessas mudanças 

profundas é o fato que, atualmente, os recursos financeiros, tecnológicos ou logísticos 

não são mais os principais fatores competitivos das organizações, e sim as pessoas 

que as compõem, porque os autores pressupõem que, quanto mais motivados e 

empenhados estiverem os colaboradores nas suas atividades e ambientes, maior será 

o índice de produtividade e resultados positivos que a organização poderá alcançar. 

1.2 As pessoas como fonte de vantagem competitiva e as controvérsias da 

avaliação de desempenho 

Existem ferramentas a serem aplicadas para apoiar o crescimento das pessoas 

que trabalham nas organizações, de modo que possam ser desenvolvidas e 

consideradas uma das principais fontes de vantagem competitiva. Entre as variadas 

ferramentas, há a chamada avaliação de desempenho (AD) (SIQUEIRA, 2002). 

Considera-se que essa ferramenta teria potencial para ser uma das práticas 

organizacionais mais importantes da área de gestão de pessoas (GP) de acordo com 

os autores Bayo-Moriones, Galdon-Sanchez, Martinez de Morentin (2019). Ainda 
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assim, entre os profissionais no mercado de trabalho, esse processo de avaliação 

também pode ser considerado com demérito ou desconfiança (CORREIA; MENDES; 

SILVA, 2019). Esse demérito ocorre em relação aos erros recorrentes no processo de 

avaliar e ao fato de não existir, efetivamente, uma gestão do desempenho, o que 

acarreta a subutilização dos resultados (BARBOSA, 1996). As controvérsias e 

discussões que envolvem esse tema do processo de avaliação do desempenho 

perpassam décadas, segundo Barbosa (1996). O autor John M. Pfeiffer, a propósito, 

afirma que: 

 

Não há, provavelmente, campo que ofereça conflito mais agudo entre 
a teoria e a prática do que o que diz respeito à apuração do 
merecimento. A teoria diz que seria excelente apurar o merecimento 
dos empregados de acordo com o seu valor e desempenho das 
funções. Com isso concorda a administração, assim como os 
empregados. Mal, porém, se tenta pôr a ideia em execução, é ela 
bloqueada ou a sua eficácia é reduzida por obstáculos quase 
insuperáveis (PFEIFFER, 1938, apud BARBOSA,1996).  

 

1.3 A proposta deste estudo e reflexões acerca do tema 

Diante dessa controvérsia observada nos estudos sobre o tema que compõem 

a literatura contemporânea, a presente pesquisa tem como proposta investigar os 

benefícios e as limitações no processo de avaliação de desempenho da equipe de 

enfermagem e suas respectivas lideranças no Hospital Regional de São José dos 

Campos. 

A proposta deste estudo pretende possibilitar uma reflexão para se entenderem 

os fatores de impactos - relacionados às equipes assistenciais1 de enfermeiros e 

técnicos de enfermagem e suas respectivas lideranças - sobre o processo da gestão 

do desempenho, através da avaliação de desempenho no âmbito da unidade 

hospitalar, visando contribuir com importantes informações que poderão corroborar a 

sua aplicabilidade.  

 
1 Equipes assistenciais: são profissionais da saúde que atuam juntos em prol do diagnóstico, 
tratamento e recuperação do paciente. 
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1.4 Pontos de destaque a serem observados no processo da avaliação de 

desempenho 

Para desenvolver a proposta anunciada anteriormente, serão considerados 

alguns pontos observados por Lucena (1992) e Leme (2006) extraídos do estudo de 

Lima e Feitosa (2016). 

O primeiro deles diz respeito à resistência para a aplicação da avaliação de 

desempenho, demonstrada pela falta de comprometimento maior da alta 

administração com os objetivos da avaliação. 

O segundo ponto consiste na ausência de feedback após a avaliação, o que 

não permite ao avaliado obter conhecimento acerca dos aspectos a serem 

melhorados em seu próprio desempenho. 

O terceiro ponto ressalta a resistência dos avaliadores, no caso, as lideranças, 

quando se trata de avaliar negativamente os colaboradores, trazendo à tona 

resultados acima da média. 

 O quarto ponto é concernente à falta de esclarecimentos e informações em 

relação aos objetivos da avaliação de desempenho, bem como à falta de conexão 

entre o método adotado dessa avaliação e os objetivos pretendidos. 

 O quinto ponto observa a subjetividade que permeia a avaliação de 

desempenho, o que pode levar o avaliador a se deixar contaminar por suas próprias 

percepções, abrindo espaços para que preconceitos e juízos de valor assumam o 

lugar dos padrões organizacionais. 

 O sexto ponto é pertinente às dificuldades na comunicação, que impedem que 

os avaliados compreendam os reais motivos pelos quais estão sendo avaliados e 

principalmente como serão avaliados (LUCENA, 1992; LEME, 2006 apud LIMA; 

FEITOSA, 2016). 

Todos esses pontos mencionados pelos autores importarão na condução da 

pesquisa que envolve o presente estudo de caso.  

É importante ressaltar que a reflexão que se pretende dessa pesquisa não se 

restringe ao processo de avaliação de desenvolvimento das pessoas como fonte de 

vantagem competitiva, pois a AD tem repercussão mais ampla. 
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1.5 A relevância desse estudo na área da saúde 

A área da saúde é uma das que fazem parte de um importante ramo 

econômico. Estudos demonstram que este segmento tem merecido especial 

atenção, uma vez que a formação, a gestão dos recursos humanos e o desempenho 

impactam significativamente na qualidade da assistência prestada à população. 

Ademais, existem diversos fatores que influenciam um desempenho de qualidade 

nos serviços de saúde, no entanto, afirma-se que o principal destaque são os 

profissionais que atuam nessa área (BONFIM, 2014; MACHADO; VIEIRA; 

OLIVEIRA, 2012). 

A gestão desses profissionais da saúde traz para os gestores um novo 

desafio, pois esses profissionais são fundamentais para alcançar os resultados de 

atenção à saúde da população (BONFIM, 2014). 

Nessa linha, observa-se que é de suma importância que os sistemas de saúde 

garantam a qualidade dos serviços e cuidados prestados aos usuários e, 

consecutivamente, os indicadores de saúde do país, além disso, observa-se dois 

fatos globais que são os altos custos financeiros e o quantitativo restrito da força de 

trabalho, principalmente, dos profissionais de enfermagem (KINGMA, 2001). 

Poeira (2016) afirma que a mobilização adequada da mão de obra de recursos 

humanos de enfermagem, a qualificação e competência desses profissionais são 

considerados fatores primordiais para uma prestação de serviço de qualidade e 

segurança dos cuidados de saúde, o que culmina na necessidade da adoção de 

novos métodos de atuação e critérios confiáveis em todo processo de manutenção 

desses profissionais da enfermagem. 

A profissão da enfermagem entra no grupo daquelas que são cruciais a 

qualquer serviço de saúde, que precisa estar ancorada num atendimento de 

qualificação à população, devidamente alicerçada em processos de trabalhos 

evoluídos e tecnicamente dentro dos padrões e normas. Desse modo, seu valor 

social torna-se inquestionável. Alia-se a isso a confirmação de que se trata do 

contingente técnico da força de trabalho de maior representatividade na área da 

saúde no país, mostrando-se como uma profissão estratégica no segmento da saúde 

(MACHADO; VIEIRA; OLIVEIRA, 2012). 

A literatura sobre esse tema dos profissionais de enfermagem vem 

apresentando vários estudos nacionais e internacionais que demonstram a 
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preocupação em aprofundar as pesquisas sobre a crise dos recursos humanos de 

enfermagem, que, apesar das diferenças entre os países, apresenta-se como um 

tema comum. No cenário do público da enfermagem, o International Council of 

Nursing (ICN) aponta a falta de enfermeiros por motivos complexos e variadas 

razões, entre eles, pode-se citar o clima organizacional, a carga de trabalho, o apoio 

do gestor e a própria condição de trabalho em áreas insalubres (ICN, 2019). 

Nas últimas décadas, estudos realizados em vários países demonstram 

evidências dos desafios enfrentados pela enfermagem no que se refere ao 

contingente desses profissionais. Esses desafios estão relacionados à escassez 

dessa mão de obra - uma redução significativa do quantitativo de enfermeiros 

disponíveis no mercado de trabalho – a sua insatisfação no ambiente de trabalho e 

ao alto turnover nos serviços (IWAMOTO, 2005). 

Portanto, os recursos humanos de enfermagem devem ser vistos como 

estratégicos para as organizações de saúde, constituindo-se um pilar que as 

distingue enquanto competitivas e produtivas. A gestão destes profissionais torna-se 

vital para a criação e desenvolvimento de uma força de trabalho que seja competitiva, 

produtiva e motivada (POEIRA; MAMEDE, 2011). 

Para que se possa bem delimitar o presente estudo, optou-se por fazer tais 

reflexões no contexto restrito do Hospital Regional de São José dos Campos 

(HRSJC). 

1.6 Pergunta de pesquisa e objetivos 

Para realizar a presente pesquisa, coloca-se a seguinte pergunta que irá 

nortear o seu desenvolvimento: quais são os benefícios e as limitações no processo 

de avaliação de desempenho da equipe de enfermagem e suas respectivas lideranças 

no Hospital Regional de São José dos Campos? 

Trazida a indagação, aponta-se que, além de refletir sobre ela, conforme 

anunciado no parágrafo acima, objetiva-se especificamente: 

 

a) verificar se existe adequação do processo da AD em relação aos modelos 

propostos pela literatura; 

b) investigar a percepção dos colaboradores no que se refere ser avaliado; 

c) identificar as principais dificuldades dos gestores em atuar no processo de 

avaliar. 
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1.7 Organização do estudo 

Trazida a introdução, a temática e a pergunta de pesquisa, observa-se que esta 

pesquisa se organiza em 6 capítulos. 

O primeiro capítulo desta dissertação tem como objetivo trazer uma introdução 

ao tema, referenciando a avaliação de desempenho como uma ferramenta 

fundamental que, se bem executada, apoia o desenvolvimento dos profissionais para 

que esses apresentem os melhores resultados e estejam mais engajados e motivados 

no desempenho de suas atividades.  

No segundo capítulo, apresenta-se o referencial teórico, que será composto da 

síntese dos principais conceitos que irão fundamentar as questões de pesquisa e 

orientar as proposições analisadas neste estudo, sendo utilizado para compreender a 

avaliação de desempenho enquanto ferramenta de gestão capaz de colaborar para o 

desenvolvimento dos profissionais que atuam nas organizações. Nessa seção, busca-

se analisar aspectos relacionados: I) à relevância do tema proposto frente ao 

dinamismo do mercado de trabalho; II) ao conceito, perspectivas e elementos da 

avaliação de desempenho organizacional; III) às vantagens de um processo justo na 

AD; IV) às percepções do processo da AD; V) à relevância do feedback; e VI) à 

definição de alguns modelos de avaliação de desempenho encontrados na literatura. 

No capítulo três, apresenta-se o procedimento metodológico que será adotado 

para o processamento, análise dos dados e dos resultados.  

O capítulo quatro trata da apuração dos resultados obtidos da pesquisa. 

No capítulo cinco, apresenta-se a discussão do presente trabalho, tendo como 

base a análise comparativa dos profissionais que compõem as categorias de líderes 

e equipes de enfermagem.  

Na sequência, no capítulo seis, serão apresentadas as considerações finais da 

pesquisa. Por último, serão apresentadas as limitações do trabalho, sugestões para 

pesquisas futuras que pretendam abordar o tema sobre avaliação de desempenho. 

Por fim, apresenta-se as referências bibliográficas e os anexos que embasaram a 

construção desta dissertação.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este estudo ampara-se em artigos nacionais e internacionais publicados nas 

últimas décadas, que exemplificam e descrevem como o processo de gestão da 

avaliação de desempenho pode contribuir para o processo de melhoria do colaborador 

no ambiente interno de uma organização. Nesta seção, buscou-se analisar aspectos 

relacionados: I) à relevância do tema proposto frente ao dinamismo do mercado de 

trabalho; II) ao conceito, perspectivas e elementos da avaliação de desempenho 

organizacional; III) às vantagens de um processo justo na AD; (V) às percepções do 

processo da AD; V) à relevância do feedback; e VI) à definição de alguns modelos de 

avaliação de desempenho encontrados na literatura. 

2.1 A relevância do tema proposto frente ao dinamismo do mercado de 

trabalho 

Delimitado esse campo de estudo, o objetivo deste capítulo é demonstrar a 

amplitude e relevância do tema, ora apresentado na introdução da presente pesquisa, 

com base em alguns autores que são referência na literatura. Busca-se relatar, 

conceitualmente, as ideias e definições que os autores apresentam quanto aos 

objetivos e vantagens no processo da avaliação de desempenho quando bem 

estruturado, bem como avaliar a importância da ferramenta no desenvolvimento 

individual, profissional e organizacional, conforme abordagem apresentada a seguir. 

A relevância do tema está fundamentada na importância que a avaliação de 

desempenho passou a ter no contexto atual das organizações, principalmente em face 

das mudanças no ambiente, devido à globalização e ao maior dinamismo do mercado 

de trabalho. Conforme Néel (2005) o número de publicações por ano, sobre o tema, 

tem crescido, impulsionado pelo gradativo aumento da complexidade do mercado de 

trabalho, dos objetivos organizacionais e da competitividade de mercado. 

Embora haja, em geral, alta taxa de desemprego atualmente, lideranças na 

área da saúde encontram-se em um processo desenfreado de contratação de mão de 

obra especializada dos profissionais de enfermagem, para composição das equipes 

na linha de frente do combate à pandemia da COVID-19, momento que marca 

expressivamente o forte dinamismo do mercado de trabalho. O número de 

contratações dos profissionais da enfermagem, comparando-se o ano de 2019 e 2020, 
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teve um aumento de 50,73% nos primeiros meses de 2020, início da pandemia da 

COVID-19, cenário que reflete essa aceleração no mercado de trabalho (REVISTA 

DO ENSINO SUPERIOR, 2020).  

Além disso, observa-se que a enfermagem vivencia um momento ímpar 

decorrente da pandemia da COVID-19, com profissionais sobrecarregados física e 

mentalmente, com ansiedade, depressão e a síndrome de esgotamento profissional - 

ou simplesmente burnout. Nesse contexto, há escassez de mão de obra especializada 

que reforça a necessidade de uma gestão bem conduzida que oriente, diminua a 

sobrecarga da equipe, desenvolva e retenha os profissionais, na qual se inclui o uso 

de ferramentas, entre elas a avaliação de desempenho (POLAKIEWICZ, 2020). 

Em decorrência desse dinamismo do mercado de trabalho e da competitividade 

no contexto das organizações, é importante que essas tenham em vista o 

desempenho por meio da medição dos resultados e da gestão de recursos humanos. 

A gestão das pessoas, para que essas apresentem desempenho, tornou-se 

importante, bem como demais atividades de gestão. Além disso, os gestores possuem 

responsabilidades pelo desempenho e resultados, e o desenvolvimento dos 

colaboradores se tornou um fator crítico para o sucesso das organizações. A gestão 

de desempenho é tida como um exercício feito por líder e liderado buscando planejar, 

decidir coletivamente, assegurar o alinhamento do trabalho e decidir o sistema e 

procedimento de gerenciamento do desempenho (HANIF; JABEEN; JADOON, 2020). 

2.2 Conceitos, perspectivas e elementos da avaliação de desempenho 

organizacional 

Na perspectiva da gestão de desempenho, o autor Lucena (1977) conceitua a 

ferramenta da avaliação de desempenho como um instrumento de planejamento e 

desenvolvimento da área de recursos humanos da organização, considerando que o 

desenvolvimento é o esforço de cada colaborador com a finalidade de melhorar o seu 

desempenho na posição que ocupa no momento, assim como o objetivo de 

aperfeiçoar-se para assumir novas e mais complexas responsabilidades no futuro. 

Para Bergamini e Beraldo (1988, p.32) a avaliação de desempenho das 

pessoas na organização “implica, consequentemente, na dinâmica comportamental 

própria de cada um, o trabalho a ser realizado e o ambiente organizacional em que 

essas ações se passam”. Os mesmos autores, em 2010, passados vinte e quatro 

anos, reforçam o mesmo conceito de que a avaliação de desempenho humano implica 

https://materiais.pebmed.com.br/burnout_medico
https://pebmed.com.br/author/rafael-rodrigues-polakiewicz/
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em conhecer a prática comportamental do colaborador na organização, o trabalho a 

ser realizado por aquela pessoa e o ambiente organizacional em que essas ações se 

passam. 

Em linha com Lucena (1977) e Bergamini e Beraldo (1988), o autor Ulrich 

destaca que: 

De um lado, destaca-se a ênfase à implementação de novos sistemas de 
gestão, no qual o ser humano passa a ser o foco principal na administração 
das organizações. De outro lado, observa-se a grande distância que existe 
entre o discurso (aquilo que se quer) e a ação (aquilo que realmente se faz), 
o que exige das organizações “novas maneiras de pensar e fazer RH”. O 
mesmo autor ressalta ainda que as empresas bem-sucedidas serão aquelas 
capazes de transformar estratégias em ação rapidamente, de gerenciar 
processos de forma inteligente, de maximizar o compromisso e a colaboração 
do funcionário e de criar mudança consistente (ULRICH, 1998, p.233). 

 

Tendo em vista todas essas observações que conceituam a avaliação de 

desempenho, ressalta-se a sua relevância conforme já apontado anteriormente. 

Desse modo, através das pessoas, a gestão do desempenho individual pode ser 

considerada como uma prática central, para implementar inovações e para conseguir 

vantagens competitivas. Isso porque o indivíduo com competências e capacidades de 

inovação surge como um elemento fundamental para a obtenção de vantagens 

competitivas sustentáveis, resultando em um melhor desempenho da organização 

(HAMEL, 2007; DAMANPOUR, WALKER; AVELLANEDA, 2009). 

Hamel (2007), Damanpour, Walker e Avellaneda (2009) e Bichuetti (2011) 

reforçam que os diferenciais competitivos entre as organizações não estão voltados 

para as máquinas, e sim na conjunção de todo conhecimento adquirido, reconhecendo 

que o fator de origem do sucesso não é mais a capacidade operacional, mas sim a 

intelectual. Nesse âmbito, as organizações mais valorizadas são as que possuem um 

maior patrimônio intelectual. O autor enfatiza que o único caminho para uma 

organização alcançar o sucesso é através das pessoas (BICHUETTI, 2011). 

Nesse sentido, os avanços ocorridos no ambiente enfrentado pelas 

organizações nas últimas décadas impulsionaram inovação na sua forma de gestão, 

com o propósito de aprimorar o desempenho e com a finalidade de alcançar os 

objetivos estratégicos da organização e garantir a satisfação das necessidades de 

seus clientes. Assim, compreende-se que o sucesso das organizações parte do 

princípio do investimento em pessoas, identificando e retendo os talentos e 

desenvolvendo o capital intelectual. As pessoas, a partir desta fase, passam a ser 

consideradas o grande fator de vantagem competitiva no mercado de trabalho, além 
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de outros indicadores tecnológicos, financeiros e maquinário, e a avaliação de 

desempenho tem um papel essencial nesse sentido, como se pode observar abaixo:   

 

A avaliação de Desempenho foi concebida para atender a objetivos especiais, 
que são: ajudar cada um a se conhecer promovendo o uso de seus pontos 
fortes; ser fonte de informação permitindo o planejamento da carreira; 
promover a melhoria da eficácia do quadro de liderança; readaptar 
profissionalmente os colaboradores; levantar as principais características do 
quadro de pessoal; melhorar os níveis de competência da liderança; planejar 
um futuro melhor (BERGAMINI; BERALDO, 2019, p.17). 

 

A função da avaliação de desempenho é comparar o que é esperado do 

colaborador com as finalidades obtidas, para acompanhar e corrigir desvios que 

impeçam o alcance desses objetivos (TAVARES; TAVARES, 2017). 

Esta avaliação possui questões organizacionais definidas a priori, buscando 

escolher os objetivos e metas que levem à observância dos resultados e à 

identificação dos erros durante a execução. A avaliação de desempenho é ampla e 

serve como retro informação acerca do desenvolvimento do colaborador, gerando um 

clima de diálogo entre líderes e subordinados e assim por diante, buscando 

aperfeiçoar o desempenho e servir como desenvolvimento da carreira do colaborador 

(OLIVEIRA; THEODOROVICZ; AZEREDO, 2020). Ademais, o desempenho é 

considerado por Bergamini e Beraldo (1988, p.36) como “ação, atuação, 

comportamento”. Atribui-se ao desempenho uma qualificação que pode ser eficaz 

e/ou eficiente, no momento em que este é avaliado. Ainda os mesmos autores afirmam 

que a AD é “um processo que provê oportunidades mais definidas de entendimento 

entre as pessoas propondo a revisão e a atualização mais permanente do seu próprio 

comportamento” (BERGAMINI; BERALDO, 1988, p.13). 

Na perspectiva dos autores Oliveira, Theodorovicz, Azeredo (2020), Pontes 

(1999, p. 26-27) define para um programa formal de avaliação de desempenho os 

principais pontos: 

 

- tornar dinâmico o planejamento da organização;  
- conseguir melhorias voltadas à produtividade, à qualidade e à satisfação 
dos clientes, bem como em relação aos aspectos econômicos e financeiros; 
- estabelecer os resultados esperados das pessoas na organização; 
- obter o comprometimento das pessoas em relação aos resultados 
desejados pela organização; 
 - melhorar a comunicação entre os níveis hierárquicos na organização, 
criando um clima de diálogo construtivo e eliminando dissonâncias, 
ansiedades e incertezas; 
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- dar orientação constante sobre o desempenho das pessoas, buscando 
melhorias;  
-  gerar informações; 
- tornar claro que resultados são conseguidos por intermédio da atuação das 
pessoas em equipes e não individualmente; 
- estabelecer um clima de confiança, motivação e cooperação entre os 
membros das equipes de trabalho; 
- servir como instrumento orientador de programas de qualidade e, conforme 
o método adotado, ser o próprio instrumento de gestão da qualidade;  
- servir como importante instrumento coadjuvante em decisões de carreira, 
salários e participação nos resultados da organização; e  
- servir como instrumento para levantamento de necessidades de treinamento 
e desenvolvimento. 

 

Pontes (1999) reforça a avaliação de desempenho como um método que visa 

um compromisso contratual entre as partes, empregado e empregador, que vai além 

de estabelecer os resultados propostos, visando-se acompanhar o processo de 

trabalho e fornecer feedback constante. A avaliação de desempenho inicia-se com o 

planejamento estratégico, exposição das metas, combinação dos resultados 

esperados pela equipe de trabalho e o acompanhamento dos resultados alcançados. 

Possibilita que as equipes revejam, constantemente, seu processo de trabalho com 

foco no aprimoramento dos resultados.  

2.3 As vantagens de um processo justo na AD  

O estudo de Dutra (2005) aponta que avaliar significa valorar o que a 

organização considera importante, estabelecendo uma ligação com seu objetivo 

estratégico e possibilitando observar em que ponto estão e quais as ações de melhoria 

precisam executar. Para Macedo, Barbosa e Cavalcante (2009), pode haver muitas 

discussões e questionamentos sobre apropriado critério de avaliação da performance, 

no entanto, os autores destacam que não existe um padrão específico que se adeque 

a qualquer tipo de organização, pois são muitas as variáveis do mundo organizacional, 

e para organização haverá um conjunto de variáveis mais relevantes. 

Considerando o critério de avaliação da performance, de acordo com Lau e 

Buckland (2001), uma forma de abordar o subordinado no processo de avaliação de 

desempenho em uma organização está diretamente ligada à sua motivação em 

melhorá-lo. Nesse processo, a avaliação de desempenho está ligada ao sistema de 

remuneração por recompensa, sendo que nesta modalidade de avaliação os 

subordinados atribuem atenção especial às metas e ao comprometimento com os 

resultados. 
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            Um ponto de destaque no ambiente organizacional é a percepção da 

formalidade, conjunto das normas a serem seguidas que dão as diretrizes dos 

processos e/ou protocolos2, e seu efeito sobre a justiça no processo de avaliar o 

desempenho dos colaboradores. A relação entre formalidade e justiça processual é 

tema abordado por Lau e Buckland (2001), Diekmann, Barsness e Sondak (2004), 

Hartmann (2005) e Hartmann e Slapnicar (2009; 2012); de acordo com os autores, na 

comparação de ambientes com baixa e alta incerteza de tarefas, avalia-se o esforço 

efetuado pelo subordinado para atingir os resultados, considerando-se que a 

avaliação de desempenho está vinculada à motivação de atingir os objetivos 

propostos pela organização 

Nesse sentido, no que se refere aos procedimentos de avaliação de 

desempenho, Hartmann (2005) e Lau e Moser (2008) afirmam que, em ambientes 

caracterizados como de elevada incerteza, o nível de controle das atividades é menor 

e, portanto, estaria associado a uma menor consistência no julgamento do 

desempenho dos subordinados, o que poderia levar à percepção de injustiça na 

avaliação. Hartmann e Slapnicar (2009) complementam que, quando os líderes 

apresentam as metas de trabalho de forma clara aos seus subordinados, eles 

quantificam as medições de desempenho com informações advindas do sistema de 

avaliação e atribuem devidamente às recompensas. Apresentando esse processo, 

previamente, de forma escrita, tem-se um sistema de avaliação de desempenho 

formalizado e a percepção dos subordinados de um processo justo.  

Lau e Buckland (2001) corroboram que encontraram efeitos positivos na 

confiança dos subordinados quando os seus líderes estabelecem metas objetivas e 

alcançáveis, mensuram o desempenho com métricas claras e atribuem recompensas 

com regras transparentes. 

Araújo e Garcia (2009), com mesmo conceito que Hartmann e Slapnicar (2009), 

abordam algumas vantagens por meio de um processo justo para a avaliação de 

desempenho, sendo essas: oportunizar a descoberta de novos talentos, favorecer no 

processo de feedback as pessoas da organização, contribuir no direcionamento dos 

esforços da organização, propiciar melhorias no que tange à qualidade de vida para o 

colaborador e posicionar as pessoas dentro da estrutura organizacional. No entanto, 

existem algumas percepções de desvantagens conforme se apresenta a seguir.   

 
2 Protocolo: conjunto de informações, normas e regras previamente definidas e elaborados pelas 
lideranças e firmadas entre as partes, líder e liderado, para a condução das atividades hospitalares. 
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2.4 As percepções de desvantagens do processo da AD 

Segundo Murphy (2020), existe uma característica comum em praticamente 

todas as avaliações de desempenho, que contribui substancialmente para o seu 

fracasso, a saber, que elas são construídas em torno de avaliações subjetivas de 

desempenho no trabalho, isso independentemente da forma específica que os 

sistemas de avaliação de desempenho assumem. Ainda segundo o autor, revisões de 

pesquisas sobre avaliação de desempenho e gestão de desempenho observaram que 

há pouca ou nenhuma evidência de que esses sistemas tenham qualquer impacto real 

no desempenho ou eficiência dos colaboradores, o que está vinculado à característica 

mencionada (MURPHY, 2020).  

Desse modo, o processo da avaliação de desempenho, quando considerado 

subjetivo e deturpado, pode gerar desentendimentos entre os profissionais nas 

organizações (BRANDÃO; BORGES-ANDRADE, 2008). Esses desentendimentos, de 

acordo com Serrano (2010), podem acontecer no processo da avaliação, quando mal 

realizado, por causa dos riscos de distorção dos seus objetivos; com sentimento de 

injustiça, de desconfiança, de subjetividade; e com a ausência de correção dos pontos 

de melhorias. Ademais, essa subjetividade motiva as críticas polemizadas pelos 

profissionais avaliados, que percebem: um feedback considerado escasso ou, por 

vezes, inexistente; a ausência de habilidades do líder na condução do processo de 

avaliar; a falta de tempo das lideranças para acompanhar, adequadamente, o 

desempenho dos liderados e/ou equipes; o desencadear das relações conflituosas 

entre os profissionais; a falta de união do processo da avaliação de desempenho com 

os demais processos de gestão de pessoas (WILLIS TOWERS WATSON, 2015). 

Desse modo, tende-se a atribuir tais distorções aos instrumentos utilizados para a AD 

ou a responsabilizar o próprio despreparo dos avaliadores, de acordo com Barbosa 

(1996). 

Outro ponto que precisa ser notado é a respeito das possíveis distorções que 

ocorrem na AD, conforme a literatura especializada destaca, cujos os efeitos mais 

comuns são: halo, de leniência, de contraste, de semelhança, de primeira impressão, 

de condescendência ou rigidez e de tendência central, que serão comentados a 

seguir. 
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O efeito halo é a possível interferência do avaliador que, devido à simpatia ou 

antipatia tida pelo avaliado, generaliza a AD com base em um fato específico e/ou 

isolado.  

O efeito leniência é a tendência que alguns avaliadores têm à excessiva 

tolerância no julgamento dos fatos relacionados a determinado avaliado. 

O efeito contraste ocorre quando o avaliador é influenciado por avaliações 

passadas. 

O efeito de semelhança ocorre quando o avaliador apresenta afinidades com o 

avaliado, ou por que pertencem ao mesmo grupo social ou porque possuem questões 

de valores e preferências; esse efeito decorre da identificação do avaliador com o 

avaliado. 

O efeito de primeira impressão é a tendência do avaliador de manter a sua 

primeira impressão a respeito do avaliado, independentemente de o comportamento 

desse avaliado mudar ou não. 

O efeito de condescendência ou rigidez ocorre quando o avaliador trata o 

processo com exacerbada rigidez, tendo a AD um resultado muito bom ou muito ruim.  

O efeito de tendência central é observado quando o avaliador evita expor os 

pontos positivos e negativos, mantendo a AD mediana (KRUMM, 2005). 

  A liderança tem um importante papel de melhorar essas percepções e 

sentimentos dos seus liderados e de estimulá-los através das sugestões de melhorias, 

de modo que o colaborador possa se sentir valorizado por meio de promoções 

internas, crescimento profissional, reconhecimento, aprendizagem, entre outros 

(ZINGONI; BYRON, 2017).  

Nesse cenário, observa-se que o feedback pode, de um lado, ser percebido 

“como ameaçador e gerar menor aprendizagem”, tal como aponta Murphy (2020). 

Entretanto, esse estudioso também considera, por outro lado, que o feedback bem 

direcionado e voltado para o desenvolvimento do colaborador, e não para a avaliação, 

pode ser percebido, em determinadas situações, como valioso e um grande motivador 

dos esforços desses colaboradores em prol da organização. (MURPHY, 2020).  

2.5 A relevância do feedback  

Ainda que não seja o objetivo principal desta pesquisa, constata-se que o 

feedback é um dos fatores de extrema importância no processo da AD para se obter 

os resultados. O feedback positivo gera valor e contentamento para quem recebe e 
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reforça atitudes e comportamentos; já o feedback corretivo é direcionado para 

apresentar, ao avaliado, os seus pontos de melhorias e de desenvolvimento (MISSEL, 

2017).  

Nesse sentido, Buckingham e Goodall (2019) afirmam que o feedback dá a 

oportunidade, para quem vai aplicá-lo, de se expressar, para apresentar o que pensa 

a respeito do desempenho de um indivíduo e como o seu trabalho poderia contribuir 

de uma melhor forma. 

 Pontes (2008) complementa que o feedback é “um processo de ajuda para 

mudança de comportamentos inadequados, manutenção de comportamentos 

desejáveis e orientação para novos comportamentos, contudo o feedback deve 

fornecer a informação sobre o desempenho de forma clara e objetiva” (PONTES, 

2008, p. 187). Motivadas razões levam a crer que a AD não funcione. Exemplo disso 

é quando o avaliador tende a ser parcial e faz julgamento de valor. É necessário que 

os avaliadores tenham maturidade, respeito e confiança na comunicação dos 

resultados (PONTES, 2008). 

A transparência e objetividade devem ser pontos considerados primordiais na 

ocasião do feedback, de modo a se evitarem interpretações erradas e divergentes do 

que foi transmitido. Um ponto de destaque é o planejamento do local e horário 

adequados para a aplicação do feedback, afirma Leme (2009). Ainda, vale citar outros 

pontos mencionados a respeito do tema em questão, quando o autor acrescenta que 

se elogie em público e se corrija ou se critique em particular, reforçando que, no 

momento do feedback, é primordial ouvir quem está sendo avaliado (LEME, 2009). 

Embora se considere benéfico o “saber ouvir”, Bergamini (2019) aponta as 

dificuldades de o líder conseguir elaborar um feedback desse modo interativo. Nesse 

sentido, Bergamini e Beraldo destacam que: 

 

Ainda que o processo de avaliação oriente seus procedimentos no sentido de 
obrigar ou sugerir uma participação ou interação próxima entre avaliador e 
avaliado, isso nem sempre ocorre. O avaliador esquiva-se disso e acaba, no 
geral, assumindo sozinho o papel de avaliar. A fuga é, portanto, uma reação 
frequente e normal, que escamoteia a possibilidade de crescimento recíproco 
entre avaliador e avaliado, pois, impede o diálogo franco, honesto e 
construtivo entre eles. (BERGAMINI; BERALDO, 1988, p.42). 

 

Nesse processo, verifica-se que a avaliação de desempenho pode ser 

executada por diferentes metodologias, através do feedback, que variam de uma 

organização para outra. A escolha do método de avaliação pode ser realizada 
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conforme característica, objetivo e peculiaridades de cada organização, assim como 

a utilização de métodos já existentes e adaptados, a junção de vários métodos ou o 

desenvolvimento de um método próprio, conforme se apresenta a seguir (PONTES, 

2005).  

2.6 A definição de alguns modelos de avaliação de desempenho encontrados 

na literatura 

2.6.1 Método de comparação binária 

É o método que se refere à comparação de cada colaborador com os demais 

membros da equipe, considera apenas pontos do passado e não permite expressar 

ao avaliado as ações voltadas para melhoria do seu desempenho. Esse modelo de 

AD é visto como precário, pois não atende aos objetivos de uma avaliação de 

desempenho, uma vez que não aponta caminhos de desenvolvimento e melhorias 

para o colaborador. Ademais, a comparação binária encontra-se ultrapassada, visto 

que essa modalidade de avaliar, que somente permite classificar e comparar os 

colaboradores de uma mesma equipe, pode influenciar e atrapalhar as relações 

interpessoais e prejudicar o clima organizacional (PONTES, 2005). 

2.6.2 Método da escolha forçada  

Segundo Oliveira, Theodorovicz e Azeredo (2020), o método da escolha força 

analisa o desempenho do avaliado levando em consideração as várias frases 

descritivas que têm como foco alguns aspectos do comportamento. Cada conjunto se 

forma com duas ou mais frases, e o avaliador precisa selecionar de cada frase o que 

mais e menos caracteriza do avaliado. Portanto, definir a frase mais representativa do 

desempenho do colaborador e a frase que mais se distancia é o que oferece 

resultados confiáveis, sobretudo porque reduz a influência da subjetividade do 

avaliador (OLIVEIRA; THEODOROVICZ; AZEREDO, 2020). 

2.6.3 Método de escala gráfica 

É realizado através de um formulário com dois posicionamentos, o primeiro se 

refere às linhas que representam os fatores de avaliação e, o segundo, às colunas 

que representam o grau de variação de cada fator. Trata-se de um método que avalia 

o desempenho dos colaboradores por meio de fatores previamente definidos e 
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graduados. Aos avaliadores cabe assinalar ou pontuar o que melhor caracteriza o 

avaliado em cada quesito. Por ser um método de simples aplicação, é o mais 

amplamente utilizado, porém, é inflexível, e podem ocorrer desvios por problemas de 

imparcialidade, subjetividade e prejulgamento dos fatores (BERGAMINI; BERALDO, 

1988). 

2.6.4 Método de pesquisa de campo 

O método da pesquisa de campo é um dos mais completos na avaliação do 

desempenho. Tem como base o princípio da responsabilidade de linha e do papel do 

staff durante a avaliação. Utiliza-se de entrevistas realizadas nos gestores por um 

especialista em avaliação, e esses, juntos, avaliam o desempenho dos colaboradores. 

O método segue quatro fases: de avaliação inicial, entrevista de análise 

complementar, planejamento das providências e acompanhamento após os 

resultados enfatizando o passado, fundamentação em reuniões entre o superior 

imediato e um especialista da área de Recursos Humanos (PALUDO; DEMARCO, 

2017). 

2.6.5 Método dos incidentes críticos   

Segundo Paludo e Demarco (2017), o método de incidentes críticos é um 

método pelo qual o líder observa e registra os fatos positivos e os negativos do 

desempenho dos colaboradores. É um método tradicional que avalia o desempenho 

e que se fundamenta nos aspectos extremos que caracterizam desempenhos 

positivos ou negativos. Cada fator avaliativo transforma-se em incidentes críticos ou 

extraordinários, para se analisarem os pontos fontes e fracos de cada colaborador. 

Em suma, é feito um registro dos exemplos extremos que compreendem, de um lado, 

os bons e, do outro, os indesejáveis. Esse registro precisa ser reavaliado em períodos 

determinados. 

A vantagem desse método está em avaliar o desempenho bom ou ruim e em 

destacar as características excepcionais da atuação do avaliado. Porém, tal método 

não se atenta aos aspectos básicos do desempenho e falha em fixar-se em poucas 

características do desempenho. É um método que não considera os aspectos no 

campo da normalidade, somente o caráter positivo ou negativo do avaliado 

(TESSARO et al., 2018). 
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2.6.6 Método da avaliação por objetivos 

Consiste no estabelecimento de metas organizacionais e individuais entre a 

organização e os colaboradores. É uma espécie de acordo bilateral de resultados. É 

um método objetivo e voltado para o futuro, sendo que a retroalimentação de 

informações ao avaliado pode ser concomitante ou posterior ao período de realização 

de suas atividades. Esse método permite ações corretivas em tempo real, propicia 

sistema de recompensas de acordo com os resultados alcançados e exibe reais 

necessidades de melhoria por meio de treinamentos (PONTES, 2005).  

2.6.7 Método de avaliação por resultados 

Tem como base a comparação periódica entre metas definidas para cada 

colaborador e os resultados alcançados. Para isso, é necessária uma negociação 

antes do desempenho, conjuntamente pelo líder e colaborador, delimitando os 

padrões de desempenho, ou seja, o quanto se espera, nível de qualidade desejado e 

prazos para os resultados (OLIVEIRA; THEODOROVICZ; AZEREDO, 2020). 

2.6.8 Método de avaliação 90 graus 

É um dos métodos de acompanhamento da performance dos colaboradores 

mais tradicionais. Umas das suas principais características é a oportunidade de 

apontar melhorias e entender como ajudar o colaborador a aprimorar suas habilidades 

para que possa alcançar os seus resultados. Nesse método, quem avalia o 

desempenho do colaborador é o próprio líder imediato, com a apoio do setor de 

recursos humanos que apresenta o formulário para que as avaliações sejam 

realizadas. Importante ressaltar que esse método precisa de cuidados e atenção para 

evitar favoritismos ou que os possíveis problemas de relacionamento com o 

colaborador não reflitam nos resultados da avaliação (PONTES, 2005). 

2.6.9 Método de avaliação 180 graus 

Esta modalidade de avaliação tem como principal característica o líder avaliar 

os seus liderados diretos e indiretos, e esses, por sua vez, se autoavaliam, da mesma 

forma que podem avaliar suas lideranças. No momento do feedback, ressalta-se a 

necessidade de que exista um consenso de ambos, avaliador e avaliado, no que se 

refere aos temas abordados na AD e aos resultados gerados por este processo. Além 

disso, a AD 180º graus tem como tendência feedbacks claros e mais condizentes com 
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a realidade, pois o colaborador tem a oportunidade de discutir seus pontos fortes e de 

melhorias, de modo a trocar opinião com o seu líder, formando um diálogo franco. É 

um dos métodos mais eficazes de avaliação de desempenho, porque permite 

oportunizar uma orientação individual e direcionada, além de melhorar o clima 

organizacional, uma vez que o gestor se propõe a ouvir os seus avaliados (PONTES, 

2005). 

2.6.10 Método de avaliação 360 graus 

Entre os métodos contemporâneos, é o mais conceituado pelas organizações, 

porque reúne características de vários outros métodos, o feedback é recebido de 

múltiplas fontes e a avaliação é feita com múltiplas visões dos envolvidos. Consiste 

na avaliação feita pelo próprio avaliado junto com pessoas que fazem parte do seu 

ciclo de trabalho, sendo essas o superior imediato, pares, subordinados, clientes e 

outros stakeholders (PONTES, 2005). 

 

Figura 1 - Avaliação de desempenho baseada nos métodos 90, 180 e 360 graus 

 

Fonte: Pontotel (2021). 

 

Conforme Pontes (2005) e Teixeira e Hanashiro (2008), cada um dos métodos 

apresentados possuem vantagens e desvantagens, bem como convêm a 

determinados tipos de situações e especificidades de cada cargo da organização. 

Desse modo, é comum que as organizações recorram à estratégia de combinação 

dos métodos de avaliação de desempenho ou à adaptação de um novo método devido 
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à complexidade e diversidades de cargos e categorias. Cada organização adéqua-se 

ao método de acordo com a sua realidade, desenvolvendo seu próprio sistema de 

avaliação em alinhamento com a sua missão, visão e objetivos propostos. 

O processo da AD resulta ainda em outros subsídios para os subsistemas da 

área de gestão de pessoas. “Ora, a avaliação de desempenho, tendo por base o 

processo de guiar, desenvolver e motivar as pessoas, objetiva integrar esses mesmos 

modelos [de avaliação de desempenho], acrescentando valor e melhorando os 

resultados da organização de forma contínua” (MATOS, 2012, p. 11). 

Ademais, é importante ressaltar que alguns desses modelos encontrados na 

literatura, apesar de ainda muito utilizados pelas organizações por serem objetivos e 

de fácil aplicação, atualmente já começam a ser considerados ultrapassados, segundo 

Pontes (2008). O autor esclarece que são modelos para avaliar que tratam do 

passado, exprimem características repetitivas e deixam os avaliados em posições 

igualitárias sem respeitar suas peculiaridades.  

Ainda o autor complementa que hoje as organizações tendem a buscar 

métodos de avaliação em que avaliadores e avaliados tenham maior interação, 

agreguem valor ao processo, ressaltando a participação de ambos de modo recíproco 

(PONTES, 2008).  

Nessa linha, a autora Rabaglio (2010) reforça o que ela chama de avaliação do 

passado e avaliação contemporânea e seus diferenciais, conforme o quadro 1 a 

seguir: 

 

Quadro 1 - Diferenças entre avaliação do passado e avaliação contemporânea 

Avaliação do passado Avaliação contemporânea 

Foco apenas em resultados Foco em processos e pessoas 

Falta de investimento em pessoas 
Investimento em pessoas para potencializar 
resultados 

Pessoas eram um “mau necessário” As pessoas são o centro de tudo 

Avaliação baseada em punição e recompensa 
Avaliação com base em desenvolvimento de 
perfil 

Controle de resultados 
Investimentos em ferramentas de gestão e 
desenvolvimento de pessoas para potencializar 
resultados 
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Privilegiava os fins e ignorava os meios 
Privilegia os meios e os fins para estimular o 
desenvolvimento de pessoas e a qualidade de 
vida 

Ambiente autoritário e centralizador 
Ambiente participativo de estímulo ao 
desenvolvimento de capital intelectual 

Cenário confuso, contraditório e desmotivador 
Cenário que coloca as pessoas como 
protagonistas e realizadoras 

Gestão desalinhada com objetivos 
Gestão alinhada com estratégias corporativas 
bem definidas 

Ausência de indicadores, histórico e mensuração 
Investimento em ferramentas que facilitam a 
gestão de pessoas de forma transparente, 
objetiva e mensurável 

Ferramentas de avaliação genérica 
Ferramenta de avaliação personalizada para 
cada cargo ou função 

Fonte: Rabaglio (2010, p.29) 

 

O quadro 2, por sua vez, compila um resumo dos principais conceitos 

abordados na literatura, juntamente com os autores que tratam do tema: 

 

Quadro 2 - Resumo dos principais conceitos da AD abordados na literatura 

Conceito Autores/ano Principais abordagens Relação com o roteiro da 
entrevista 

A importância do 
tema 

Néel (2005); 
Zingoni e Byron 
(2017) 

O crescimento das 
publicações sobre o 
tema da AD, 
impulsionado pelo 
gradativo aumento da 
complexidade do 
mercado de trabalho 

Para que serve a AD?                                         
Qual seria o seu papel nesse 
processo? 

A avaliação de 
desempenho 

Lucena (1977, 
1992) 
Bayo-Moriones, 
Galdon-Sanches e 
Martinez-de-
Morentin (2019) 

A ferramenta da AD 
como um instrumento 
de planejamento e 
desenvolvimento da 
área de recursos 
humanos da 
organização 

Como você percebe a 
avaliação de desempenho 
aqui no Hospital? 

A avaliação de 
desempenho 

Dutra (2005, 2011) A importância da AD 
ligada ao objetivo 
estratégico 

Aproximadamente, quantas 
sessões de feedback formais 
você teve desde a sua 
admissão? 
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A avaliação de 
desempenho 

Bergamini e 
Beraldo (1988) 
Gomes et al. (2008) 

A avaliação de 
desempenho humano 
como prática para 
conhecer o 
comportamental do 
colaborador na 
organização 

O que você acha do que é 
avaliado, como por exemplo, 
as competências, elas estão 
adequadas? E os 
comportamentos, quais 
critérios você usa? 
Perguntas sobre a percepção 
do processo? Como você 
descreve o seu líder de 
maneira geral? E em relação 
ao processo de avaliação de 
desempenho? Como você se 
sente nessas sessões de 
avaliação? Como você se 
prepara para elas? 

A avaliação de 
desempenho 

Milani (1988); 
Matos (2012) 

Promoção de subsídios 
para os subsistemas da 
área de gestão de 
pessoas 

Em que você se baseia para 
fazer uma avaliação de um 
liderado? Por exemplo: fatos, 
eventos ou dados. Como 
identifica os gaps no 
desenvolvimento da equipe? 

A avaliação de 
desempenho 

Tavares e Tavares 
(2017) 

A função da avaliação 
de desempenho em 
comparar o que é 
esperado do 
colaborador com as 
finalidades obtidas 

Como você acha que o 
processo de avaliação 
poderia ser melhorado? 

A avaliação de 
desempenho 

Leme (2006, 2009); 
Bergamini (2019) 

O sucesso das 
empresas parte do 
princípio do 
investimento em 
pessoas, identificando-
se e retendo-se os 
talentos e 
desenvolvendo-se o 
capital intelectual. 

Você percebe o empenho 
dos avaliadores em conduzir 
o processo da sua 
avaliação? 

A avaliação de 
desempenho 

Hanif, Jabeen e 
Jadoon (2020) 

O desempenho 
relacionado à medição 
dos resultados e à 
gestão de recursos 
humanos, bem com o 
desenvolvimento dos 
colaboradores como um 
fator crítico para o 
sucesso das 
organizações 

Me diga 5 características que 
você entende que um bom 
gestor precisa ter no 
processo de aplicação do 
feedback 
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Os resultados da 
AD 

Ulrich (1998) Transformação das 
estratégias em ação 
rapidamente, 
gerenciamento dos 
processos de forma 
inteligente, 
maximização do 
compromisso, a 
colaboração do 
funcionário e a criação 
de mudança consistente 

Há quanto tempo você é 
gestor(a)? Há quanto tempo 
tem feito avaliações de 
desempenho? 

A gestão do 
desempenho 

Hamel (2007);             
Damanpour, 
Walker e 
Avellaneda (2009) 

A gestão do 
desempenho individual 
considerada como uma 
prática central, para 
implementar inovações 
e para conseguir 
vantagens competitivas 

Após a AD, você aponta 
caminhos, possibilidades 
para que as pessoas possam 
melhorar o seu 
desempenho? 

A gestão de 
pessoas 

Hamel (2007);                
Damanpour, 
Walker e 
Avellaneda (2009);                                       
Bichuetti (2011) 

As pessoas como 
origem do sucesso não 
somente com 
capacidade operacional, 
mas sim a intelectual 

O que você espera do 
colaborador após aplicação 
da avaliação? 

Processo de 
feedback 

Oliveira, 
Theodorovicz e 
Azeredo (2020) 

A avaliação de 
desempenho como 
fonte de 
retroinformação acerca 
do desenvolvimento do 
colaborador 

Em sua opinião, a atual 
avaliação de desempenho 
agrega em quais itens na sua 
trajetória profissional? Como 
você administra um conflito 
em caso de discordância do 
colaborador no momento da 
avaliação? 

Processo de 
feedback 

Pontes (1999); 
Barbosa (1996); 
Schelles (2021) 

O feedback como 
vantagem para o 
acompanhamento do 
processo de trabalho 

Você consegue entender 
claramente as questões 
abordadas no seu feedback? 

Padrão de 
avaliação 

Macedo, Barbosa e 
Cavalcante (2009) 

Questionamentos sobre 
apropriado critério de 
avaliação da 
performance 

Você é informado(a) 
previamente que será 
avaliado(a)? 
Sua equipe costuma ser 
avaliada? Com que 
frequência? 
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Avaliação 
atrelada à 
recompensa 

Lau e Buckland 
(2001) 

A avaliação de 
desempenho ligada ao 
sistema de 
remuneração por 
recompensa 

De que forma você motiva a 
sua equipe a manter as 
competências para o bom 
desenvolvimento do setor? 

A formalidade e a 
justiça processual 

Lau e Buckland 
(2001);          
Diekmann, 
Barsness e Sondak 
(2004);                            
Hartmann (2005);                        
Hartmann e 
Slapnicar (2009, 
2012); 
Missel (2017); 
Correia, Mendes e 
Silva(2019)  

A percepção dos 
subordinados quando 
acreditam em um 
processo justo de 
avaliação 

Quando foi sua última 
sessão de feedback formal? 
Você se lembra do que foi 
conversado nessa sessão? 
O que mais te marcou nessa 
sessão? Quais foram os 
resultados dessa sessão? O 
que você fez a partir dessa 
conversa com o seu líder? 
Como você se sente ao ser 
avaliado? Como você se 
sente quando recebe uma 
avaliação negativa? 

Percepção do 
avaliado 

Hartmann (2005); 
Lau e Moser (2008)  

Sistema de avaliação 
de desempenho 
formalizado e a 
percepção dos 
subordinados 

Com que frequência você faz 
avaliações formais dos seus 
liderados? E as informais? 
Você avisa seus liderados de 
que vai haver uma 
avaliação? 

Métricas e 
recompensas 

Lau e Buckland 
(2001) 

Mensuração do 
desempenho com 
métricas claras e 
atribuição de 
recompensas com 
regras transparentes 

Está claro para você quais 
são as suas 
responsabilidades e as 
atribuições referentes a seu 
cargo? 

Justiça no 
processo de 
avaliar 

Araújo e Garcia 
(2009);  Hartmann 
e Slapnicar (2009); 
Serrano (2010); 
Brandão e Borges-
Andrade (2008) 
Krumm (2005) 

Vantagens por meio de 
um processo justo para 
a avaliação de 
desempenho 

Já percebeu alguma injustiça 
com algum colega de equipe 
ou com você? 

Modelos de 
avaliação 

Pontes (2005, 
2008);                 
Oliveira, 
Theodorovicz e 
Azeredo (2020);                                    
Bergamini e 
Beraldo (1988); 
Paludo e Demarco 
(2017); 
Siqueira (2002)  

Método de comparação 
binária; método da 
escolha forçada; 
método de escala 
gráfica; método de 
pesquisa de campo; 
método dos incidentes 
críticos; método da 
avaliação por objetivos; 
método de avaliação 

Como você acha que o 
processo de avaliação 
poderia ser melhorado? 
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por resultados; método 
de avaliação 360 graus 

A utilização dos 
métodos da AD 

Teixeira e 
Hanashiro (2008); 
Oliveira, Abreu e 
Abreu (2014); 
Rabaglio (2010); 
Murphy (2020) 

As vantagens e 
desvantagens na 
escolha do método a 
ser aplicado 

Com que frequência você faz 
avaliações formais dos seus 
liderados? E as informais? 
Você avisa seus liderados de 
que vai haver uma 
avaliação? 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos textos da revisão de literatura (2021) 

 

A presente revisão bibliográfica traz algumas reflexões acerca do tema, 

reforçando que toda essa metamorfose no mercado de trabalho, que engloba a 

informação, a cultura, a tecnologia, a sociedade e as políticas, estão em constantes 

transformações. Em consequência dessas diversas mudanças, surge a necessidade 

para que organizações revejam seus processos internos, bem como reforça-se que o 

bom desempenho organizacional está diretamente ligado às pessoas. A gestão de 

desempenho através da avaliação de desempenho dos colaboradores emerge como 

ferramenta estratégica e fundamental para as organizações contemporâneas, por ser 

uma valiosa ferramenta para subsidiar, dar suporte, apoiar em problemas de 

desempenho, melhorar a qualidade e os resultados, norteando, assim, o 

desenvolvimento e crescimento das pessoas e das organizações. 

Apresentado o referencial teórico, abordam-se, na sequência, os 

procedimentos metodológicos da presente pesquisa, que serão dissertados na 

seguinte ordem: a definição do método; as entrevistas semiestruturadas; as definições 

do público-alvo e as análises de dados e do conteúdo das entrevistas. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 A definição do método 

Segundo Hegenberg (1976, apud MARCONI; LAKATOS, 2017, p.115), 

“Método é o caminho pelo qual se chega a determinado resultado, ainda que esse 

caminho não tenha sido fixado de antemão de modo refletido e deliberado”. 

Considerando a definição de método, em observância ao tema e aos objetivos 

do presente estudo, definiu-se realizar esta pesquisa através de estudo de caso, que 

se caracteriza por uma forma de reunir informações e organizar os dados, 

detalhadamente, a respeito do material coletado de maneira a preservar seu caráter 

único (GOODE; HATT, 1973). O autor Yin (2001) reforça que o estudo de caso é uma 

estratégia importante quando o pesquisador não possui muito controle sobre os 

eventos e quando busca examinar um fenômeno atual dentro de algum contexto da 

vida real. Ainda, Schramm destaque que: 

 
A essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos de 
estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto de 
decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e 
com quais resultados (SCHRAMM, apud YIN, 2001, p. 31). 
 

 

A proposta metodológica para este estudo de caso será para o 

desenvolvimento de uma pesquisa de caráter qualitativo e descritivo. A propósito, o 

autor Triviños (1987) define que esta modalidade de pesquisa qualitativa pode ser, 

possivelmente, a opção mais relevante para aplicação em estudo de caso. A pesquisa 

qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do contexto, o que significa que as 

fontes de estudo dos pesquisadores são em seu ambiente natural, de modo a se tentar 

entender os fenômenos e os seus significados relacionados às pessoas:  

 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade 
de materiais empíricos – estudo de caso; experiência pessoal, introspecção, 
história de vida; entrevista; artefatos, textos e produções culturais; textos 
observacionais; históricos, interativos e visuais – que descrevem momentos 
e significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos (DENZIN e 
LINCOLN, 2006, p.17). 
 

 
Richardson (1999) acrescenta que a pesquisa qualitativa é válida, 

especialmente, em situações em que se propõe evidenciar a importância em perceber 

aspectos psicológicos, como, por exemplo, a compreensão de motivações, 



 
 
 

41 

expectativas, atitudes, sentimentos, aprendizagens e valores, cujos dados não podem 

ser coletados de modo completo por outros métodos, devido à sua complexidade de 

apuração. Nessa mesma linha, Vieira e Zouain (2005) afirmam que a pesquisa 

qualitativa atribui importância fundamental à declaração do público-alvo envolvido, aos 

discursos, às expressões e aos significados transmitidos por eles.  

Nesse sentido, esse tipo de pesquisa preza pela descrição detalhada dos 

fenômenos e dos elementos que os envolvem. Corroborando Vieira e Zouain (2005), 

as pesquisas descritivas, por sua vez, têm por objetivo descrever criteriosamente os 

fatos e fenômenos em determinada realidade, de forma a se obterem informações a 

respeito daquilo que já se definiu como o problema a ser investigado (TRIVIÑOS, 

2008). 

Após a definição do método que será aplicado neste estudo, conforme 

parágrafos iniciais deste capítulo metodológico, reforça-se que essa pesquisa será 

realizada através de um estudo de caso, sustentando-se por sua singularidade, uma 

vez que será investigado um conceito único e particular que diz respeito a quais são 

possibilidades e as limitações no processo de avaliação de desempenho da equipe 

de enfermagem e suas respectivas lideranças do Hospital Regional de São José dos 

Campos. 

Em linha com essa investigação, optou-se por entrevista semiestruturada 

conforme a abordagem a seguir. 

3.2 Entrevista semiestruturada 

A literatura contemporânea apresenta diferentes técnicas de entrevistas 

através de questionários, entrevista semiestruturada, formulários, leitura 

documentada e observação participativa.  Tem-se como proposta para este estudo de 

caso a entrevista semiestruturada, com base nas vantagens que esse método 

apresenta, permitindo a obtenção das informações de forma global e contextualizada, 

por ser favorecida de um estilo aberto, já que se utiliza de roteiros semiestruturados 

que proporcionam ao entrevistador uma oportunidade de esclarecimentos em seguida 

aos momentos das perguntas e respostas, tendo a oportunidade de incluir novos 

contextos não previstos, sendo esses: marco de interação direta, individual e 

espontânea. 

Nesse contexto, o entrevistador tem um papel estratégico, antecipando-se aos 

erros por se tratar de uma técnica mais flexível e administrada, que prevê de forma 
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antecipada as hipóteses e outras informações úteis de acordo com as reais 

circunstâncias da investigação e a demanda do entrevistado, possibilitando um tempo 

de preparação para a inclusão de outros instrumentos técnicos necessários e 

complementares a contento da entrevista (ROSA; ARNOLDI, 2006).  

Em convergência com o processo de entrevista semiestruturada e para atender 

os objetivos ora citados, neste estudo de caso, foram elaborados dois roteiros 

distintos, sendo o primeiro para a equipe de enfermagem (enfermeiros e técnicos de 

enfermagem) e o segundo para suas respectivas lideranças. 

Na mesma linha, o autor Triviños em (2008) enfatiza que esse modelo de 

entrevista semiestruturada é o mais adequado para pesquisa qualitativa, pois 

aproxima-se de esquemas mais livres e flexíveis, em que não existe imposição de 

uma ordem rígida de questões. Já Manzini (1990/1991) reforça que a entrevista 

semiestruturada está focada em um assunto sobre o qual se confecciona um roteiro 

com perguntas iniciais, complementadas por outras questões circunstanciais no 

momento das entrevistas. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer surgir 

informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a um padrão 

de alternativas. 

No processo das entrevistas semiestruturadas com observação direta, o roteiro 

inicial norteia as discussões nos grupos e deve conter poucos itens, permitindo certa 

flexibilidade na condução dessas reuniões, com objetivo principal de registrar os 

temas não previstos, porém de relevância. Convém estruturar o roteiro de forma que 

as primeiras questões sejam mais genéricas e mais simples de responder, estratégia 

que visa incentivar o interesse de participação de todos, e, progressivamente vão 

sendo inseridos os tópicos mais peculiares e polêmicos, bem como questões 

ocasionadas por respostas anteriores (GOMES; BARBOSA, 1999). 

Triviños (2008), Manzini (1990/1991) e Gomes e Barbosa (1999) comungam 

que o roteiro permita que os entrevistados se posicionem de forma livre e espontânea 

ao seu próprio modo de responder, que as perguntas sejam construídas no formato 

que não prejudique a livre expressão dos entrevistados e o pesquisador assegure 

suscitar a oportunidade de novas perguntas. 

Considerando o tema de pesquisa e objetivos apresentados na introdução, 

optou-se, em suma, por um estudo de caso, de caráter qualitativo, descritivo, através 

de entrevista semiestruturada. Em linha com essas definições, tem-se para a próxima 

etapa a seleção do público-alvo. 
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3.3 Definição do público-alvo 

Este estudo de caráter descritivo utiliza-se de alguns pré-requisitos para a 

seleção do seu do seu público-alvo, considerando como principais fatores: a formação 

acadêmica de níveis superior e técnico, a concentração de profissionais que 

correspondem ao percentual da maior força de trabalho, com o mesmo cargo, dentro 

de uma unidade hospitalar, com a indicação dos enfermeiros, técnicos de enfermagem 

e suas respectivas lideranças.  

Dessas equipes, são considerados dois grupos de entrevistados: os 

profissionais que estão desde a implantação da unidade hospitalar, em abril de 2018, 

e os que possuem 6 meses de admitidos, com objetivo de analisar se os vínculos 

relacionais, por tempo de convívio, interferem nos resultados do processo da 

avaliação do desempenho. 

Definido o público-alvo, optou-se por realizar, com base nos autores Triviños 

(2008), Manzini (1990/1991) e Gomes e Barbosa (1999), entrevistas 

semiestruturadas, de maneira presencial e individual, com duração média de 35 

minutos, considerando-se os setores assistenciais de maior rotatividade desde a 

implantação do hospital. As entrevistas foram realizadas entre os dias 10 a 21 de junho 

de 2021, de acordo com as escalas de plantões desses profissionais, de forma que 

não houvesse impacto de desassistência ao paciente. 

Definido o público-alvo, na sequência, apresenta-se o protocolo utilizado para 

a coleta e tratamento das informações obtidas através das entrevistas 

semiestruturadas. 

3.4 Análises dos dados e do conteúdo das entrevistas 

A análise tem como objetivo organizar e condensar os dados de tal forma que 

possibilite o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. “Já 

a interpretação, tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o 

que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos” (Gil, 

1999, p. 168). 

A análise dos dados envolve uma complexidade que compreende o tratamento 

dos dados mais abstratos e menos concretos, uma variação de raciocínio indutivo e 

dedutivo e um processo entre a compreensão e a narrativa. Estes significados ou 

entendimentos constituem a constatação de um estudo. Entre as técnicas de análise 
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de dados na pesquisa qualitativa, Merriam (1998) destaca: análise etnográfica, análise 

narrativa, análise fenomenológica, método comparativo constante, análise de 

conteúdo e indução analítica. 

Entre as técnicas apresentadas no parágrafo acima, definiu-se para este estudo 

a metodologia de análise de conteúdo, que alcançou popularidade a partir de Bardin 

(2011). Segundo a autora, pode ser definida como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens (BARDIN, 2011, p. 48). 

 

A mesma autora apresenta que as etapas desse processo de análise de 

conteúdo são organizadas em três fases: I) pré-análise; II) exploração do material e 

III) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A primeira fase, pré-análise, compreende a etapa de organizar e sistematizar 

as ideias iniciais e de estabelecer indicadores para a interpretação das informações 

coletadas. Essa fase define-se na realização de quatro processos: I) a leitura flutuante, 

em que se estabelecem os documentos de coleta de dados e em que o pesquisador 

obtém conhecimento do texto e transcreve as entrevistas; II) a escolha dos 

documentos, que consiste na seleção do que será analisado; III) a formulação de 

hipóteses e objetivos, que são afirmações temporárias que o pesquisador se propõe 

a verificar; IV) a elaboração de indicadores, que consiste no recorte de textos e nos 

documentos analisados. É importante que o pesquisador observe com atenção os 

critérios na seleção dos documentos, considerando os princípios: da exaustividade 

(que é atentar-se para exaurir a totalidade da comunicação); da representatividade 

(que indica o cuidado com os  documentos selecionados para que contenham as 

informações que representem o universo pesquisado); da homogeneidade (que são 

os dados que devem referir-se ao mesmo tema); e da pertinência (que são os 

documentos que precisam ser condizentes aos objetivos da pesquisa) (BARDIN, 

2011). 

Finalizada a primeira fase acima descrita, parte-se para a segunda fase, 

apontada como a exploração do material, que consiste na construção das operações 

de codificação, considerando os recortes dos textos em unidades de registros, a 



 
 
 

45 

definição de regras de contagem e a classificação e agregação das informações em 

categorias simbólicas ou temáticas.  

Na construção das categorias, o pesquisador deve atentar-se ao critério da 

exclusividade, a fim de que um elemento não seja classificado em mais de uma 

categoria (BARDIN, 2011). 

A terceira e última fase desse processo compreende o tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação, respaldados no referencial teórico. Consiste em 

captar os conteúdos do material coletado para condensação do resultado nas 

interpretações inferenciais (BARDIN, 2011). 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

  

No presente capítulo, apresenta-se, em conformidade com a metodologia 

anteriormente exposta, a trajetória percorrida para se obterem os resultados que 

permitirão responder à pergunta de pesquisa do presente trabalho: quais são os 

benefícios e as limitações no processo de avaliação de desempenho da equipe de 

enfermagem e suas respectivas lideranças no Hospital Regional de São José dos 

Campos?  

Ademais, são apresentados neste capítulo: o perfil do hospital; a política de AD 

instituída para o hospital; a implantação da AD no hospital; a escolha do público-alvo 

das entrevistas; o processo das entrevistas; as entrevistas categorizadas; o sistema 

de notificações; e, por fim, o registro de ocorrências. 

4.1 O perfil do Hospital Regional de São José dos Campos (HRSJC)  

O Hospital Regional de São José dos Campos é uma das primeiras unidades 

de saúde do Estado de São Paulo (inaugurada em abril de 2018) cujo projeto foi 

realizado através de uma Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de 

“concessão administrativa para a construção, fornecimento de equipamentos, 

manutenção e gestão dos serviços não assistenciais (TI, segurança, limpeza e 

manutenção dos equipamentos)”. Seu gestor é o Instituto Sócrates Guanaes, 

responsável pelas atividades da área de saúde pertinentes ao tratamento assistencial 

ao paciente, tais como: “Atendimento Médico Assistencial, Farmácia Clínica, Nutrição 

Clínica, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Regulação, Gestão de Leitos, Admissão 

do paciente e farmacovigilância”. O HRSJC é classificado como hospital de grande 

porte e presta atendimento de média e alta complexidade em cirurgia de trauma 

ortopedia, neurocirurgia, cardiovascular, pediatria e especialidades relacionadas a 

casos de urgência e emergência. É um hospital referenciado, “100% regulado pela 

Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), com atendimento 

exclusivo ao Sistema Único de Saúde (SUS)”.  

Ainda sobre o Instituto Sócrates Guanaes, fundado em julho de 2000 em 

Salvador, na Bahia, importa indicar que é Organização Social de Saúde, sem fins 

lucrativos, que faz gestão do hospital. Desse modo, a organização trabalha para 

promover saúde de qualidade por meio da gestão de unidades hospitalares e 
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ambulatoriais e do desenvolvimento profissional de pessoas cuja missão é “cuidar e 

salvar vidas”. 

4.2 A política de AD instituída para o hospital  

A avaliação de desempenho faz parte de um processo maior de gestão 

institucional, pois permite rever estratégias, objetivos, processos de trabalho e 

políticas de gestão de pessoas, entre outros, objetivando a correção de desvios para 

dar continuidade ao caminho certo da organização. 

O objetivo da avaliação é mensurar o desempenho do colaborador do Instituto 

Sócrates Guanaes na unidade do Hospital Regional de São José dos Campos, 

alinhado aos resultados da instituição e frente às competências da unidade e 

expectativa de suas lideranças, por meio de formulário específico, identificando as 

oportunidades/necessidades de treinamento.  

A avaliação de desempenho deve ser realizada semestralmente entre a 

liderança imediata e o colaborador e visa o aperfeiçoamento das competências e seus 

atributos no dia a dia de trabalho, com o intuito de promover o desenvolvimento 

profissional e comportamental, estimulando os pontos fortes da equipe.  

No caso de novos colaboradores, a avaliação de desempenho deve ser 

realizada entre o 45º e o 70º dia de trabalho do colaborador, a fim de definir se o 

contrato de experiência deve ser extinto ou prorrogado. Caso seja transformado em 

contrato por prazo indeterminado, nova avaliação de desempenho deverá ser 

realizada a cada seis meses, a contar da última avaliação. 

A avaliação de desempenho constitui um instrumento para avaliar 

periodicamente as competências de todos os profissionais. Além dessa avaliação 

formal, uma avaliação informal do desempenho deve ser realizada periodicamente, 

com o objetivo de incentivar o diálogo aberto e honesto entre o líder e o liderado sobre 

suas atividades, conduta, desempenho e orientações para o desenvolvimento. 

Qualquer processo de avaliação é organizado e controlado pelas lideranças 

juntamente com o apoio da área de Gestão de Pessoas e da Diretoria da unidade 

hospitalar. Tal processo de avaliação mantém o histórico do colaborador atualizado e 

utiliza essas informações quando surge uma oportunidade de promoção interna, 

considerando-se que o formulário para aplicação da AD, apresentado no Anexo, deve 

ser devidamente assinado por todos os envolvidos como ato que representa a 

anuência desses e a validade da avaliação. A atual AD não contempla a autoavaliação 
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do colaborador, o que reforça a necessidade de que ele dê ciência do que foi abordado 

em sua avaliação quando finalizado o processo do feedback através da sua assinatura 

no formulário. 

4.3 A implantação da AD no hospital 

A política de AD foi implantada logo em seguida à abertura do hospital, um mês 

após sua inauguração. Os primeiros profissionais contratados, ainda no prazo da 

experiência de 3 meses, já foram avaliados por suas lideranças. A esses líderes fora 

apresentada, pela área de gestão de pessoas, a política com base na qual eles foram 

treinados. Além disso, receberam dessa área treinamentos adicionais de: como 

aplicar a AD; como aplicar um feedback; qual a importância de atuar no 

desenvolvimento e acompanhamento dos resultados obtidos desse processo. Nota-

se que 88% dos líderes que foram entrevistados nesta pesquisa atuam no hospital 

desde a sua inauguração e participaram desse primeiro treinamento do processo de 

aplicação da AD. Ressalta-se que todas as novas lideranças contratadas, após esse 

período, tiveram o mesmo conteúdo de treinamento. 

4.4 A escolha deste público-alvo para as entrevistas 

Vale destacar, no que se refere à escolha do público alvo delimitado no capítulo 

anterior, que foi dado enfoque para os profissionais que representam a maior força de 

trabalho dentro da unidade hospitalar, conforme demonstrado no gráfico 1 abaixo: 
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Gráfico 1 - Total de Colaboradores do HRSJC em comparação ao total de colaboradores da 
enfermagem 

 
Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

Após a definição desse público que representa 67% da força de trabalho do 

hospital, conforme apresentado no capítulo da metodologia, optou-se por entrevistas 

semiestruturadas, realizadas com 38 participantes, as quais proporcionaram uma 

oportunidade de esclarecimentos a respeito do tema da pesquisa, seguidos de 

perguntas e respostas. O processo das entrevistas semiestruturadas deu a 

possibilidade de serem incluídas informações não previstas no roteiro, sendo esse um 

diferencial de interação mais direta, flexível e espontânea (ROSA; ARNOLDI, 2006). 

No gráfico a seguir, aponta-se o número de colaboradores entrevistados por categoria: 
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Gráfico 2 - Número de colaboradores entrevistados por categoria profissional 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

A liderança compreende supervisores e coordenadores. Os coordenadores são 

responsáveis pela equipe de supervisores, enfermeiros e técnicos de enfermagem de 

setores diversos do hospital em apreço. Os entrevistados atuam em seis dos setores 

do hospital, e cada setor tem: a) um gestor coordenador que lidera toda a equipe; b) 

supervisores para os turnos diurno e noturno; c) enfermeiros e técnicos para os turnos 

diurno e noturno. O supervisor e o coordenador podem ser responsáveis por mais de 

um setor em um determinado turno, o que significa ter equipes numerosas para gerir, 

conforme exemplo do organograma de um setor do hospital. 
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Figura 2 - Organograma do setor 1 do hospital 

 

 
Fonte: elaborada pela autora (2021) 

 

Quanto à escala, os líderes do plantão diurno trabalham de segunda-feira à 

sexta-feira, das 08:00 horas às 18:00 horas; os líderes do plantão noturno trabalham 

em regime de escala alternada em dias pares e ímpares, no regime de 12x36. No que 

concerne às equipes de enfermeiros e técnicos de enfermagem do diurno e noturno, 

suas escalas são alternadas entre os dias pares e ímpares, em plantões de 12x36, 

conforme mostra o quadro abaixo.  

 

Quadro 3 - Composição das equipes dos gestores coordenadores e supervisores entrevistados e o 
quantitativo de colaboradores que compõem suas equipes 

Setor 1 do hospital - Gestor coordenador 4  

Plantão diurno Plantão noturno em dias ímpares Plantão noturno em dias pares 

Gestor supervisor diurno 6 1 Gestor supervisor noturno  1 Gestor supervisor noturno 5 1 

Enfermeiros  13 Enfermeiros  3 Enfermeiros  3 

Técnicos de Enfermagem  50 Técnicos de Enfermagem  24 Técnicos de Enfermagem  22 

           

 Setor 2 do hospital - Gestor coordenador 3  

Plantão diurno Plantão noturno em dias ímpares Plantão noturno em dias pares 

Gestor supervisor diurno 7 1 Gestor supervisor noturno  1 Gestor supervisor noturno 5 1 

Enfermeiros  9 Enfermeiros  2 Enfermeiros  2 
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Técnicos de Enfermagem  35 Técnicos de Enfermagem  7 Técnicos de Enfermagem  8 

            

 Setor 3 do hospital - Gestor coordenador 2  

Plantão diurno Plantão noturno em dias ímpares Plantão noturno em dias pares 

Gestor supervisor diurno 1 Gestor supervisor noturno  1 Gestor supervisor noturno 5 1 

Enfermeiros  14 Enfermeiros  4 Enfermeiros  5 

Técnicos de Enfermagem  40 Técnicos de Enfermagem  19 Técnicos de Enfermagem  18 

            

  Setor 4 do hospital - Gestor coordenador 2  

Plantão diurno Plantão noturno em dias ímpares Plantão noturno em dias pares 

Gestor supervisor diurno 1 Gestor supervisor noturno  1 Gestor supervisor noturno 5 1 

Enfermeiros  2 Enfermeiros  4 Enfermeiros  5 

Técnicos de Enfermagem  11 Técnicos de Enfermagem  19 Técnicos de Enfermagem  18 

            

 Setor 5 do hospital - Gestor coordenador 1  

Plantão diurno Plantão noturno em dias ímpares Plantão noturno em dias pares 

Gestor supervisor diurno 1 Gestor supervisor noturno  1 Gestor supervisor noturno 5 1 

Enfermeiros  6 Enfermeiros  1 Enfermeiros  1 

Técnicos de Enfermagem  44 Técnicos de Enfermagem  4 Técnicos de Enfermagem  4 

            

 Setor 6 do hospital - Gestor coordenador 1  

Plantão diurno 

Não possui equipe noturna 
Gestor supervisor diurno 8 1 

Enfermeiros  3 

Técnicos de Enfermagem  5 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

O quadro mostra que, para o plantão diurno do setor 1 do hospital, há um líder 

supervisor denominado 6, identificado com o mesmo código utilizado nas entrevistas, 

com uma equipe de treze enfermeiros e cinquenta técnicos de enfermagem; no setor 

2,  o líder supervisor, indicado como 7, trabalha com uma equipe de nove enfermeiros 

e trinta e cinco técnicos de enfermagem; no setor 3, um líder supervisor trabalha com 

a equipe de quatorze enfermeiros e quarenta técnicos de enfermagem; no setor 4, há 

a mesma composição de um líder supervisor trabalhando com uma equipe de dois 

enfermeiros e onze técnicos de enfermagem; no setor 5, o líder supervisor tem uma 
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equipe de seis enfermeiros e quarenta e quatro técnicos; e, por fim, no setor 6 o líder 

supervisor, codificado como 8, trabalha com uma equipe três enfermeiros e cinco 

técnicos de enfermagem.  

Para o plantão noturno, em dias ímpares e pares, a equipe dos supervisores 

do noturno são compostas desse modo: no setor 1, de três enfermeiros e vinte e dois 

técnicos de enfermagem; no setor 2, de dois enfermeiros e oito técnicos de 

enfermagem; no setor 3, de cinco enfermeiros e dezoito técnicos de enfermagem; no 

setor 4, de cinco enfermeiros e dezoito técnicos de enfermagem; no setor 5, de um 

enfermeiro e quatro técnicos de enfermagem.  

O que pode acontecer é que o mesmo supervisor fica responsável por vários 

setores, como, por exemplo, o supervisor codificado como 5 que, nos dias pares, tem 

uma equipe total de dezesseis enfermeiros e setenta técnicos para liderar e aplicar a 

AD em todos. 

Ademais, no quadro acima, os líderes com hierarquia de coordenação e 

supervisão, que participaram desta pesquisa, foram identificados na cor azul e 

destacados em negrito juntamente com quantitativo de colaboradores que compõem 

suas equipes. 

No quadro abaixo, apresenta-se um resumo com o total de colaboradores que 

compõem as equipes dos líderes coordenadores, identificados nas entrevistas pelos 

códigos numéricos: 

 

Quadro 4 - Composição do total de colaboradores dos líderes coordenadores 

 Setor 1 do hospital - Líder coordenador 4  Equipe 

Líder supervisor 3 

Enfermeiros 19 

Técnicos de enfermagem 96 

Total 118 

  

 Setor 2 do hospital - Líder coordenador 3  Equipe 

Líder supervisor 3 

Enfermeiros 13 

Técnicos de enfermagem 50 

Total 66 
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                                 Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

Nota-se que o líder coordenador 2 é responsável pelos setores 3 e 4 do 

hospital, com um número expressivo de 128 pessoas sob a sua hierarquia. E o líder 

coordenador 1 é responsável por uma equipe de 72 pessoas. 

4.5 O processo das entrevistas 

Ressalta-se que o início do processo das entrevistas se deu somente após o 

projeto ser aprovado pelo comitê de ética da FGV, em maio de 2021, e, em seguida, 

foi apresentado à diretoria da Instituto Sócrates Guanaes, Organização Social de 

Saúde sem fins lucrativos, que faz a gestão do hospital, e à própria Diretoria do Hospital 

Regional de São José do Campos. Antes de iniciar as entrevistas realizadas em junho 

 Setor 3 do hospital - Líder coordenador 2  Equipe 

Líder supervisor 3 

Enfermeiros 23 

Técnicos de enfermagem 77 

Total 103 

  

  Setor 4 do hospital - Líder coordenador 2  Equipe 

Líder supervisor 3 

Enfermeiros 11 

Técnicos de enfermagem 11 

Total 25 

  

 Setor 5 do hospital - Líder coordenador 1  Equipe 

Líder  supervisor 3 

Enfermeiros 8 

Técnicos de enfermagem 52 

Total  63 

  

 Setor 6 do hospital - Líder coordenador 1  Equipe 

Líder supervisor 1 

Enfermeiros 3 

Técnicos de enfermagem 5 

Total 9 
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de 2021, realizou-se uma reunião com todas as lideranças da enfermagem para 

apresentar o projeto e contextualizar a pesquisa, estratégia essa avaliada, 

cuidadosamente, para que não houvesse tempo hábil de eventual preparação dos 

liderados por parte dos líderes, para não contaminar a amostra que foi aleatória dentro 

do recorte apresentado no capítulo da metodologia. 

Após o cumprimento desses protocolos3 iniciais, realizaram-se entrevistas 

presenciais, considerando-se maior segurança para identificação de elementos não 

verbais, de modo que se pudesse observar tom de voz, olhar e expressões, de acordo 

com a autora Schelles: 

 

Muitas vezes, transmitem sem perceber uma mensagem verbal diferente da 
mensagem corporal, o que poderá dificultar a compreensão da sua 
mensagem. O nosso corpo fala todo tempo, nas expressões do rosto, olhares, 
gestos, posturas, tom e ritmo da voz.  Por isso, é mister que entendamos a 
linguagem não verbal (SCHELLES, 2008, p. 01). 

 
 

Nessa linha, optou-se por entrevistas individuais, vislumbrando-se privacidade, 

para que os participantes se sentissem em um ambiente seguro e mais à vontade, o 

que favoreceu maior liberdade nas respostas.  

Antes do início das entrevistas, para cada participante, foi apresentado o termo 

de consentimento livre e esclarecido. Foi disponibilizado um tempo para que os 

entrevistados pudessem lê-lo e, somente após assinado, deu-se o início às entrevistas, 

informando-os que todo o processo a partir daquele momento seria gravado e sigiloso. 

As entrevistas realizadas consistiram em perguntas relacionadas aos três 

objetivos centrais investigados neste estudo de caso:  

a) verificar se existe adequação do processo da AD em relação aos modelos 

propostos pela literatura; 

b) investigar a percepção dos colaboradores no que se refere a ser avaliado;  

c) identificar as principais dificuldades dos gestores em atuar no processo de 

avaliação. 

O processo das entrevistas foi conduzido de modo que, conforme acima 

exposto, as respostas pudessem refletir a realidade e, consequentemente, fornecer 

 
3 Protocolo: conjunto de informações, normas e regras previamente definidas e firmadas entre as 
partes. 
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um material importante para responder a pergunta de pesquisa anteriormente 

apresentada. 

As entrevistas realizadas envolveram diferentes formas de condução, de 

acordo com os acontecimentos e eventos observados pela autora, de modo a 

contribuírem com a riqueza de detalhes no entendimento das respostas durante o 

período de campo e sempre com base no roteiro, respeitando o posicionamento de 

cada entrevistado. Para o registro e detalhamento das entrevistas coletadas, todas 

foram, posteriormente, transcritas pela própria autora. 

Os quadros contendo o perfil dos entrevistados e as respostas das questões 

são apresentados ao longo do presente capítulo, já organizados com os códigos que 

identificam categorias de temas que se repetiram com frequência nas entrevistas, 

seguindo a metodologia de Bardin (apud CÂMARA, 2013). Além disso, serão 

apresentadas algumas considerações sobre o sistema de notificações mencionado 

pelos respondentes, bem como apontamentos sobre a atual política da AD no hospital. 

Foram, nesse sentido, consideradas as respostas que abordam os pontos que 

aparecem com maior representatividade, relevância e homogeneidade; tais pontos 

foram selecionados de forma substanciosa e por saturação, para responder a 

pergunta de pesquisa.  

Nos quadros abaixo, apresentam-se, respectivamente, o perfil dos técnicos de 

enfermagem e enfermeiros e dos líderes entrevistados: 

 

Quadro 5 - Perfil dos técnicos de enfermagem entrevistados 

Gênero 
Masculino (s) 1 

Feminino (s) 12 

    
Tempo de formação Técnicos de Enfermagem Média de 09 anos de formados 

    

Especializações (pós 
graduação e/ou MBA) 

Não se aplica 
 

    
 

Tempo de experiência no 
cargo 

02 técnicos de enfermagem - com até 05 anos de experiência 
 

04 técnicos de enfermagem - de 05 a 10 anos de experiência 
 

07 técnicos de enfermagem - acima de 15 anos de experiência 
 

    
 

Tempo de hospital - Técnicos 
de Enfermagem 

De 0 a 1 ano 2 
 

De 1 a 2 anos 2 
 

De 2 a 3 anos 5 
 

Acima de 3 anos 4 
 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 
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Quadro 6 - Perfil dos enfermeiros entrevistados 

Gênero 
Masculino (s) 3 

Feminino (s) 14 

    
Tempo de formação Enfermeiros Média de 07 anos de formados 

    

Especializações (pós 
graduação e/ou MBA) 

Enfermeiros 02 a 03 especializações  
 

    
 

Tempo de experiência no 
cargo 

06 enfermeiros - com até 05 anos de experiência 
 

05 enfermeiros - de 05 a 10 anos de experiência 
 

06 enfermeiros - acima de 10 anos de experiência 
 

    
 

Tempo de hospital - 
Enfermeiros  

De 0 a 1 ano 3 
 

De 1 a 2 anos 3 
 

De 2 a 3 anos 5 
 

Acima de 3 anos 6 
 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 
 

  

Nesses quadros, indicam-se os retratos dos técnicos de enfermagem e 

enfermeiros entrevistados (gênero, tempo de formação e tempo de hospital), os quais 

trazem eventuais implicações nas respostas colhidas nas entrevistas. O roteiro 

utilizado como base para a entrevista semiestruturada será apresentado no Apêndice 

deste trabalho. 

4.6 Entrevistas categorizadas dos enfermeiros e técnicos de enfermagem 

Expõem-se as respostas das questões, já organizadas sob os códigos que 

identificam categorias e temas que se repetiram com frequência nas entrevistas. Da 

leitura e análise das respostas dos técnicos de enfermagem e enfermeiros, ponderou-

se longamente que os temas mais frequentes são coincidentes, a saber, a) o(a) 

avaliador(a); b) conteúdo da avaliação; c) formato da avaliação; d) sentimentos do 

avaliado sobre a AD e, por fim, e) os resultados da AD.  

No quadro 7 a seguir, são indicadas as categorias e os temas resultantes do 

processo de análise do conteúdo, as quais abrangem os exemplos das respostas dos 

técnicos de enfermagem e enfermeiros.  
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Quadro 7 - Categorias e temas que resultaram do processo da análise de conteúdo dos técnicos e 
enfermeiros 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

4.6.1 Categoria: o(a) avaliador(a) 

Esta categoria diz respeito ao(a) avaliador(a), suas características e postura, 

no exercício de sua função no processo da AD, que desempenha com objetivo de 

acompanhar, avaliar e gerenciar os resultados referentes ao desempenho do avaliado.  

Vê-se, nas respostas, que os avaliados destacam pontos importantes e relevantes na 

condução adotada pelos avaliadores na aplicação da avaliação. Observa-se uma 

percepção de líderes autoritários e sem abertura para que os avaliados se sintam à 

Categoria Temas 

O(a) avaliador(a) 

Abertura à autenticidade  

Abertura ao diálogo 

Avaliador sem empatia 

Dedicação/interação de tempo da liderança 

Falta de credibilidade/imaturidade do avaliador 

Falta de tempo 

Falta de conhecimento dos liderados 

Percepção negativa dos liderados  

Conteúdo da avaliação 

Ausência de reconhecimento 

Base do conteúdo abordado na AD 

Burocracias/protocolos 

Falta de detalhamento do feedback 

Genérico/ausência de acompanhamento 

Falta de objetividade 

Formato da avaliação 

Formalidade e clareza do processo  

Local de realização da AD 

Informalidade do processo. 

Periodicidade do processo 

Prontuário de notificações e/ou registro de ocorrências 

Variabilidade a depender de quem aplica 

AD sem prévio aviso 

Sentimentos do avaliado sobre a AD 

Sensação de impotência frente à avaliação 

Sentimento de desmerecimento 

Sentimento de desvalorização 

Sentimento de injustiça 

Sentimento de retaliação/punição 

Sentimento de ser julgado 

Resultados da AD 

Resultado negativo/prejudicial 

Resultado positivo 

Troca importante e benéfica 
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vontade, tenham abertura para se pronunciar e ser autênticos no processo de 

avaliação, o que os leva a assumir uma postura sem interação após percepções 

negativas do modo como são abordados.  

Percebe-se a ausência de empatia do avaliador, falta de dedicação e interação, 

além da falta de tempo para acompanhar os seus avaliados, conforme ressalta o E 8. 

Essa falta de tempo e de conhecimento do avaliador com a(s) sua(s) equipe(s) 

gera a falta de credibilidade e uma percepção negativa dos avaliados quanto ao 

processo da AD, o que é corroborado pelo relato de E2. Portanto, pode-se dizer que 

a relação entre avaliadores e avaliados é distante, conforme relata E7, o que é 

apresentado no quadro 8: 

 
Quadro 8 - Dos temas referentes à categoria “o(a) avaliador(a)” 

Temas  Exemplos de relatos  

Abertura à autenticidade  
"Aqui é: eu mando e você obedece." (T3) 

"Uma gestão que é do estilo: eu mando e você 
executa.” (E8) 

Abertura ao diálogo  
"Acho que precisam ouvir." (T4) 

"Me senti mal e depois disso eu parei de tentar falar.” 
(E3) 

Avaliador sem empatia 
"Ter empatia, não diminuir os colegas." (T4) 

"O médico se desculpou e ainda assim fui penalizada. 
Quando abordei minha gestora, ela me respondeu: e a 
novidade?" (E3) 

Dedicação/interação de tempo da liderança 
"A coordenação nunca me avaliou." (T1) 

"Falta mais interação entre as lideranças e a gente.” 
(E8) 

Falta de conhecimento dos avaliados 

"Nem me lembro o nome da minha coordenadora." 
(T1) 

"A gente nunca teve avaliação pelas lideranças." (E2) 

Falta de credibilidade/imaturidade do 
avaliador 

“Lembro e não concordei com muita coisa.” (T2) 

“Percebo que são imaturos e não conseguem aplicar o 
feedback de forma construtiva." (E7) 

Falta de tempo 
"Chamam a gente conforme a demanda do setor." (T3) 



 
 
 

60 

"Eu acho que a gente não tem o tempo para sentar e 
conversar.” (E4) 

Percepção negativa dos avaliados 
"Falta de afinidade prejudica no processo.” (T3) 

"A gestão daqui não é participativa, não é humana." 
(E7) 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 
 

4.6.2 Categoria: conteúdo da avaliação 

A categoria “conteúdo da avaliação” indica os variados procedimentos, 

técnicas, protocolos adotados e as temáticas abordadas pelos avaliadores na 

aplicação da AD sob a perspectiva dos técnicos e enfermeiros.  

Nota-se que o teor da avaliação, em si, é protocolar, genérico e vago, segundo 

os relatos de vários entrevistados; com demasiada falta de clareza do avaliador com 

o avaliado, conforme pontua T5; ademais, percebe-se, a partir do relato do E7, que 

existem pontos de discordância a respeito dos temas abordados na avaliação. 

Nesse contexto, evidencia-se uma falta de detalhamento dos pontos a serem 

abordados no feedback e, consequentemente, isso não só leva à ausência de 

reconhecimento do avaliado, como também prejudica o seu acompanhamento e 

desenvolvimento, o que se nota nas falas dos entrevistados. O quadro 9 traz os relatos 

ilustrativos dessa categoria: 

 
Quadro 9 - Dos temas referentes à categoria “conteúdo da avaliação” 

 
Temas  Exemplos de relatos  

Ausência de reconhecimento 

“Queremos um pouco de reconhecimento, principalmente 
nessa fase tão difícil que estamos passando que é o 
COVID.” (T2) 

“Só não concordo com a questão de não ressaltar na 
avaliação quando um colaborador é referência naquele 
tema.” (E7) 

Base do conteúdo abordado na AD 
"Tudo muito vago." (T3) 

"A minha avaliação foi totalmente diferente do que eles 
tinham acabado de me falar." (E7) 

Burocracias/protocolos 

"Deve existir algumas burocracias que impedem mudar.” 
(T4) 

“Só falaram dos protocolos, não do meu desenvolvimento." 
(E1) 

Falta de detalhamento do feedback 
"Não falam muito, não detalham muito." (T5) 
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"Eu acho que deveria ser mais claro, mais pontuado com 
exemplos." (E2) 

Genérico/ausência de 
acompanhamento 

"Nenhum ponto para desenvolver." (T8) 

"E eu acho que esse imediato precisa acompanhar mais, 
pois é ele quem está avaliando.” (E5) 

Falta de objetividade 
"Só falaram isso mesmo e que tudo estava bom.” (T6) 

"Acaba sendo muito genérico." (E2) 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

4.6.3 Categoria: formato da avaliação 

Esta categoria diz respeito às variadas formas da AD adotadas pelos 

avaliadores sob a perspectiva dos avaliados, as quais compreendem local, 

periodicidade e formalidades em geral do processo de AD. 

Observa-se, nas falas dos respondentes, que as avaliações formais são 

realizadas sem prévio aviso. Segundo os relatos, não existe um horário e um local 

dedicados exclusivamente à avaliação, ao contrário, ela é feita, por vezes, em 

quaisquer horários dentro do expediente e em locais variados (tais como na copa e 

na sala da Unidade de Terapia Intensiva - UTI).  

Além disso, nota-se informalidade e exposição no próprio ato de abordar o 

avaliado, considerando-se os relatos dos entrevistados. A essa abordagem soma-se 

que pode haver prejuízo no resultado da AD a depender da relação entre avaliado e 

avaliador, nos termos de T3 e E3. 

Tal prejuízo também pode resultar da falta de clareza em relação às notas da 

AD, bem como do uso do registro de ocorrências ou prontuário de notificações como 

base da AD, considerando que esse sistema não é legitimado para esta finalidade, 

conforme declaram vários entrevistados, o que se exemplifica no quadro 10: 

 
Quadro 10 - Dos temas referentes à categoria “formato da avaliação” 

Temas  Exemplos de relatos  

Formalidade e clareza do processo  
"É só essa formal no papel.” (T6) 

“A questão das notas, eu acho que precisam ser mais 
claras." (E5) 
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Local de realização da AD 
"Foi feita na salinha da UTI." (T6) 

"Chamam lá na copa e passam os pontos." (T2) 

Informalidade do processo. 
"São conversas do dia a dia.” (T1) 

"Fui exposto na frente dos colegas." (E3) 

Periodicidade do processo 
"Inclusive eu acho que deveria ter mais avaliações.” (T3) 

"Acho que deveria ser assim, a gente ter feedback mais 
pontuais." (E1) 

Prontuário de notificações e/ou registro 
de ocorrências 

"Toda inconformidade eles anotam no nosso prontuário.” 
(T1) 

"É um registro de ocorrências, mas ninguém apura o real 
motivo" (E4) 

Variabilidade a depender de quem 
aplica 

"Falta de relacionamento pode prejudicar." (T3) 

"Eu vejo que, a depender de quem aplica, ou acaba com 
você, ou te deixa muito bem." (E3) 

AD sem prévio aviso 
"Poderiam nos avisar com antecedência." (T1) 

"Chamam a gente e aí começam avaliar.” (E1) 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

4.6.4 Categoria: sentimentos do avaliado sobre a AD 

A categoria “sentimentos do avaliado sobre a AD” concerne à experiência do 

avaliado em relação ao processo de aplicação da AD, compreendendo os sentimentos 

pertinentes a pré-julgamentos, parcialidade do avaliador, base fática e critérios claros 

e pré-estabelecidos.  

Nota-se, das respostas, o sentimento de serem julgados por avaliadores que 

não acompanham os avaliados ou não convivem com eles, conforme relatos de E1 e 

T5. Nesse sentido, reconhecem-se variados sentimentos, tais como de 

desmerecimento e de desvalorização, sem um equilíbrio em relação a eventuais 

qualidades do avaliado, a partir do que pontuam os entrevistados.  

Observa-se um sentimento de injustiça relacionado à imparcialidade do 

avaliador, conforme explanações, mas mais que isso, um sentimento notado nas falas 

de que a AD é usada com a finalidade de retaliação e punição. 
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Todos esses sentimentos citados, de alguma forma, revelam uma sensação de 

impotência do avaliado frente ao processo da AD, considerando sua discordância em 

relação ao feedback, conforme amostra de narrativas apontadas no quadro 11:   

 
Quadro 11 - Dos temas referentes à categoria “sentimentos do avaliado sobre a AD” 

Temas  Exemplos de relatos  

Sensação de impotência frente à 
avaliação 

"Tiveram duas questões que eu não concordei." (T4) 

"Eu não concordo muito com muita coisa que acontece, 
mas me calo." (E2) 

Sentimento de desmerecimento 
"Já tivemos enfermeiros que desmereciam a gente." (T4) 

"A minha primeira avaliação foi um balde de água fria e me 
desestimulou muito." (E5) 

Sentimento de desvalorização 

"Só pontuam as coisas que não são legais, ter equilíbrio, 
elogiar mais.” (T2) 

"Fiquei bem chateado porque, quando teve um processo 
interno, eu não pude participar por causa disso. Fiquei bem 
desmotivado." (E6) 

Sentimento de injustiça 
“Acho que sim, se ela fosse imparcial e justa.” (T4) 

"E já percebi injustiça sim e inclusive comigo.” (E7) 

Sentimento de retaliação/punição 

“Sinto que, em alguns momentos, utilizam como uma 
retaliação." (T4) 

"Uma cultura do ser punido." (E3) 

Sentimento de ser julgado 

"Os coordenadores não deveriam julgar porque eles não 
acompanham." (T5) 

"Eu achei difícil porque a coordenadora não convive comigo 
para me avaliar." (E1) 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

4.6.5 Categoria: resultados da AD 

A categoria “resultados da AD” compreende os desdobramentos favoráveis e 

desfavoráveis decorrentes da aplicação da AD.  

Das respostas, percebe-se que a maioria entende que o processo da AD, 

quando realizado adequadamente, agrega crescimento e maturidade profissional e 

pessoal ao colaborador, conforme relato do E4, lhe pontua o desenvolvimento das 

suas competências e lhe gera uma percepção de troca importante e benéfica, reforça 
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E2. 

Aponta-se que uma minoria adota nova postura apática, de acordo com o E8, 

frente aos pontos de discordância na avaliação, a fim de evitar eventuais conflitos com 

o avaliador, o que é representado no quadro 12:  

 

Quadro 12 - Dos temas referentes à categoria “resultados da AD” 

Temas  Exemplos de relatos  

Resultado negativo/prejudicial 

"Tem coisas que são ditas que eu não concordo, mas, 
para manter um ambiente mais tranquilo, eu prefiro não 
falar." (E8) 

"Na primeira vez, me senti muito mal porque fui 
prejudicada." (E1) 

Resultado positivo 

"Ajuda no nosso desenvolvimento, a gente se sente mais 
acolhido.” (T8) 

"Hoje eu vejo mais como crescimento." (E4) 

Troca importante e benéfica 
"Acho que é uma troca importante.” (T6) 

"Acho que é algo benéfico." (E2) 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 
 

4.7 Entrevistas categorizadas dos líderes 

Apresenta-se, a seguir, o perfil dos líderes que indica seu retrato (gênero, 

tempo de formação, especializações, tempo de liderança e tempo de hospital), o 

qual traz eventuais implicações nas respostas colhidas nas entrevistas.  

 
Quadro 13 - Perfil dos líderes entrevistados 

Gênero 
Masculino (s) 1 

Feminino (s) 7 

    
Tempo de formação Líderes  Média de 12 anos de formados 

    

Especializações (pós 
graduação e/ou MBA) 

Líderes  3 a 5 especializações 
 

    
 

Tempo de Liderança 

2 lideranças com experiência de 8 a 10 anos em cargo de gestão 
 

3 lideranças com experiência de 3 a 05 anos em cargo de gestão 
 

3 lideranças com experiência de 1 a 03 anos em cargo de gestão 
 

    
 



 
 
 

65 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

A força de trabalho da equipe de líderes da enfermagem é composta por 12 

colaboradores. Desse quadro, 67% foram entrevistados. Dos entrevistados, o tempo 

de experiência em cargos de liderança apresenta-se da seguinte forma: 50% têm de 

1 a 3 anos, 25% de 3 a 5 anos e 25% de 5 a 10 anos. Resume-se que 50% dos líderes 

possuem apenas 3 anos de experiência em cargo de gestão, indicador esse que pode 

trazer possíveis influências nos resultados desse trabalho.  

Da leitura e análise das respostas dos líderes, ponderou-se que os temas mais 

frequentes são: a) o(a) avaliador(a); b) conteúdo da avaliação; c) formato da avaliação; 

d) percepções do avaliador sobre a AD; e, por fim, e) resultados da AD. 

Nos quadros 14 a 18 abaixo, serão indicados as categorias e os temas que 

abrangem os exemplos das respostas dos líderes. 

4.7.1 Categoria: o(a) avaliador(a) 

Esta categoria “o(a) avaliador(a)”, conceituada em momento anterior, diz 

respeito às características e à postura do avaliador, no exercício de sua função no 

processo da AD, que desempenha com objetivo de acompanhar, avaliar e gerenciar 

os resultados referentes ao desempenho do avaliado.  

Constata-se, no relato de L1, que, independentemente da discordância do 

avaliado sobre os pontos apresentados na avaliação, ainda assim, o resultado final 

permanece o mesmo previamente definido por ele, o que se reforça nas falas sobre a 

interpretação do avaliado sobre os fatos relatados no momento do feedback, uma vez 

que esse não tem abertura para se pronunciar e/ou expor o seu ponto de vista, pois a 

sua abordagem não será considerada. Portanto, pode-se dizer que, ao final desse 

processo, percebe-se um incômodo do avaliado ao sair da AD, segundo L2. Desta 

forma, a depender do conteúdo da avaliação, da maturidade do avaliador e do tipo de 

interação que ele tem com os avaliados, pode haver a ausência de empatia no 

processo, de acordo com as falas dos respondentes, ilustradas no quadro14: 

 

Tempo de hospital - 
Lideranças 

De 0 a 1 ano 1 
 

De 1 a 2 anos 0 
 

De 2 a 3 anos 0 
 

Acima de 3 anos 7 
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Quadro 14 - Dos temas referentes à categoria “o(a) avaliador(a)” 

Temas Exemplo de relatos 

Abertura à autenticidade  

“Eu me baseio nas normas e rotinas, se ele não concorda, 
eu ainda assim faço a minha orientação e dou a nota com 
base no que conversarmos.” (L3) 

Abertura ao diálogo  

"Às vezes, a gente apresenta alguns pontos negativos, e a 
pessoa interpreta de maneira ruim e não dá a devida 
atenção.” (L1) 

Percepção negativa do avaliado 
"E ainda assim ela saiu da sala bem incomodada com a 
avaliação.” (L2) 

Avaliador sem empatia 

“Já tive sim, mas a pessoa não fala diretamente que não 
concorda, e aí a gente pede para pessoa refletir e que eu 
vou refletir também e depois, talvez a gente volte a 
conversar." (L2) 

Imaturidade do avaliador 

“Até porque elas são relativamente novas em cargo de 
liderança, algumas até imaturas e, por isso, eu não vejo 
que elas consigam apontar caminhos neste processo.” (L2) 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 
 

4.7.2  Categoria: conteúdo da avaliação 

A categoria “conteúdo da avaliação”, aqui retomada, diz respeito aos variados 

procedimentos, técnicas, protocolos adotados e às temáticas abordadas pelos 

avaliadores na aplicação da AD. 

Vê-se, nas falas dos entrevistados, que a primeira avaliação realizada foi 

apenas para cumprir uma formalidade institucional, no entanto, também apontam que, 

no momento da avaliação, existe o objetivo de tentar ajudar o avaliado ao lhe 

apresentar os pontos de criticidade, para que esse consiga fazer mudanças positivas 

e necessárias.  

Esses pontos de criticidade são baseados, sobretudo, nas denúncias do 

sistema de notificações, no clima da equipe, nas percepções e opiniões comungadas 

entre os líderes coordenadores com os líderes supervisores e em algum 

comportamento do avaliado que o avaliador tenha tido a oportunidade de presenciar, 

porque a equipe é grande e os líderes não conseguem acompanhar as equipes na 

íntegra, a exemplo do relato de L2.  

Ainda nessa categoria, observam-se relatos sobre a compreensão de que este 

momento da avaliação é de grande importância para o desenvolvimento dos seus 

liderados, inclusive reforça-se a menção sobre as falas de outros respondentes sobre 

a importância e necessidade de terem acesso ao histórico das avaliações aplicadas, 
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o que é demonstrado no quadro 15: 

 
Quadro 15 - Dos temas referentes à categoria “conteúdo da avaliação” 

Temas Exemplo de relatos 

Feedback construtivo "Eu sempre tento ter uma conversa muito construtiva." (L3) 

Base do conteúdo abordado na AD 

“Nos registros de ocorrências, no acompanhamento através 
do sistema de notificações, no que a minha supervisão me 
passa, porque a equipe é grande, na percepção do dia a 
dia, no clima de trabalho e na forma que ela se comporta.” 
(L2) 

Burocracias/protocolos 
"Na primeira vez que fizemos, eu senti que foi feita só para 
cumprir tabela." (L1) 

Histórico das avaliações 

"Eu acho que nós deveríamos receber um mapa das 
avaliações dos nossos colaboradores, acho que 
poderíamos ver a evolução.” (L5) 

Momento para avaliar o 
desenvolvimento 

"O feedback em relação ao desempenho dele a gente pode 
analisar o quanto ele desenvolveu, verificar o 
comprometimento e qualidade do trabalho." (L2) 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 
 

4.7.3 Categoria: formato da avaliação 

 
Esta categoria, anteriormente definida, porém, neste momento, apresentada 

sob a ótica dos líderes, diz respeito às variadas formas da AD adotadas pelos 

avaliadores, as quais compreendem local, periodicidade e formalidades em geral do 

processo de AD. 

Verifica-se que o método utilizado pelos avaliadores no momento de aplicar AD 

varia de líder para líder, conforme citado por L3, que apresenta o formulário da 

avaliação (encontrado no Anexo), ao avaliado e deixa que esse preencha a lápis para 

que, a partir daí, aquele faça suas considerações. Diferentemente de alguns líderes 

que usam situações do dia a dia por ele percebidas, bem como o prontuário de 

notificações do colaborador como base de avaliação.  

No que se refere ao local de realização do processo e à forma como os 

avaliados são avisados, a maioria dos entrevistados sinaliza que não avisa sobre o 

processo com antecedência e, por vezes, convoca quando sobra um tempo durante o 

horário de trabalho, inclusive dizem que já aplicaram a AD em diferentes locais ou no 

próprio setor de atendimento ao paciente, conforme o que é referido por L1. Nesse 

contexto, ainda vale ressaltar que, a depender do tipo de relacionamento entre 
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avaliador e avaliado, essa relação influencia e interfere diretamente no resultado da 

avaliação, o que vem explicitado no quadro 16: 

 
Quadro 16 - Dos temas referentes à categoria “formato da avaliação” 

Temas Exemplo de relatos 

Prontuário de notificações e/ou 
registro de ocorrências 

"Uso como base situações do dia a dia que eu percebo e o 
prontuário de notificações do colaborador.” (L2) 

AD sem prévio aviso 
"Não costumo marcar não, a gente chama quando tem um 
tempinho, as vezes convoca até pelo WhatsApp." (L1) 

Variabilidade a depender de quem 
aplica “Eu acho que a relação interpessoal pesa muito." (L2) 

Local de realização da AD "Às vezes, fazemos no próprio setor.” (L1) 

Método para aplicar a AD 
"O meu método inicialmente com a equipe é apresentar o 
formulário de AD e deixar que eles preencham a lápis." (L3) 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

4.7.4 Categoria: percepções do avaliador(a) sobre a AD 

 

A categoria “percepções do avaliador(a) sobre a AD” indica como os líderes 

percebem, interpretam ou se sentem ao realizar o processo da avaliação. 

Das respostas, percebe-se, de acordo com o relato de L1, que existe certa 

dificuldade quando o conteúdo da avaliação traz um número maior de pontos de 

desenvolvimento a serem tratados com o avaliado, o que comunga com outras falas 

que retratam o desconforto, em decorrência do resultado desses pontos de 

desenvolvimento, que geram a necessidade de apresentar uma nota baixa para o 

avaliado.   

Além disso, notam-se ainda relatos de uma descrença no processo de AD, ao 

se apontar que o desenvolvimento e a busca por esse é algo interno de cada um, não 

sendo a AD fonte de promoção desse processo.  

Ademais, vale reforçar, conforme citada pelos respondentes, a inexperiência 

dos enfermeiros que aplicam a AD na equipe de técnicos, considerados inaptos para 

esse processo, o que se lê no quadro 17: 
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Quadro 17 - Dos temas referentes à categoria “Percepções do avaliador(a) sobre a AD” 

Temas Exemplo de relatos 

Reflexão sobre os pontos da AD 
"E eu tento narrar e fazer com que o colaborador reflita 
sobre os pontos que falamos.” (L4) 

Dificuldade em aplicar o feedback 
"Agora posso dizer que aplicar feedback de melhoria não é 
fácil." (L1) 

Desconforto com a formalização da 
nota da AD 

"Eu acho que poderíamos apenas avaliar e passar os 
pontos. E eu não me sinto confortável em falar as notas, 
principalmente quando é muito baixa.” (G4) 

Falta de experiência do avaliador em 
realizar AD 

“As pessoas que estão fazendo o processo não são tão 
preparadas. Por exemplo: as enfermeiras que fazem a 
avaliação dos técnicos, eu não vejo que estejam tão 
preparadas para esse processo, ainda estão aprendendo." 
(L2) 

Ausência de credibilidade no 
processo da AD 

 “Eu não acredito que coisas pontuais vão resolver isso. Eu 
acredito que seja algo interno de cada um, e que eles 
precisam querer e buscar isso.” (L4) 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 
 

4.7.5 Categoria: resultados da AD 

A categoria “resultados da AD” compreende os desdobramentos favoráveis e 

desfavoráveis decorrentes da aplicação da AD.  

Identifica-se que o processo da AD é reconhecido pelos líderes como um 

importante processo de desenvolvimento, orientações, motivação e direcionamentos 

do avaliado, com o resultado fundamental para crescimento da equipe, pontuado por 

L1 e L2.  

Embora reconheçam a importância e os benefícios que este processo possa 

gerar, sentem a necessidade de serem mais treinados para aplicar a AD, conforme 

citado pelos entrevistados. A falta de treinamento relatada pode ser prejudicial e refletir 

negativamente no processo, o que pode gerar não a motivação, mas a indignação dos 

avaliados, nos termos dos relatos expostos no quadro 18: 

 
Quadro 18 - Dos temas referentes à categoria “resultados da AD” 

Temas Exemplo de relatos 

Desenvolvimento da equipe 
"Eu vejo que o meu papel é fundamental no 
desenvolvimento da equipe.” (L1) 
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Resultado negativo/prejudicial 

“O que eu percebo são eles comentando entre si quando o 
processo começa, mas nada que chegue a motivá-los, 
muito pelo contrário algumas pessoas saem indignadas.” 
(L3) 

Resultado positivo “Eu acho esse processo positivo." (L2) 

Treinamento sobre AD para o líder 
“Na verdade, eu acho que poderíamos ser mais treinados 
para fazer essas avaliações.” (L2) 

Troca importante e benéfica 

“Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para 
passar orientações dos processos de melhorias, ver as 
necessidades dos nossos colaboradores, uma forma de 
pontuar no que ele precisa se desenvolver e inclusive 
estudar." (L2) 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 
 

 

Após análise dos dados oriundos das entrevistas, foi realizado o comparativo 

dos temas que se repetiram no grupo de liderados, composto por enfermeiros e 

técnicos de enfermagem, e dos líderes, composto por coordenadores e supervisores. 

Conclui-se que 12 desses temas se repetiram nos dois grupos citados, os quais são 

observados no quadro 19 e que serão discutidos no capítulo a seguir: 

 
Quadro 19 - Dos temas convergentes entres enfermeiros e técnicos de enfermagem e lideranças 

Temas oriundos das entrevistas dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, convergentes com os 
temas dos líderes  

Abertura à autenticidade  
 

Abertura ao diálogo  
 

AD sem prévio aviso 
 

Avaliador sem empatia 
 

Base do conteúdo abordado na AD 
 

Burocracias/protocolos 
 

Local de realização da AD 
 

Prontuário de notificações e/ou registro de ocorrências 
 

Resultado negativo/prejudicial 
 

Resultado positivo 
 

Troca importante e benéfica 
 

Variabilidade a depender de quem aplica 
 

Fonte: elaborado pela autora (2021) 

 

Ao término de cada entrevista, foi realizado um questionário, para que os 

entrevistados classificassem as perguntas com peso da nota variante de 1 a 5, sendo 

o peso 1 abaixo do esperado, com a escala até o peso 5, classificado como acima 
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esperado. As respostas, organizadas nos quadros a seguir, refletem o conteúdo 

integral das entrevistas: 

 

Quadro 20 - Classificação das variáveis no processo do feedback (lideranças) 

Você tem confiança nesse processo da AD, 
no momento do feedback? 2 4 5 3 3 5 3 4 

Acredita que ele seja justo? 4 4 5 4 3 4 3 4 

Considera um processo formal?  5 5 5 4 4 4 5 5 

Gera incertezas nas pessoas? 4 3 1 4 1 4 3 5 

Percebe que algumas pessoas se sentem 
receosas, e você? 4 4 1 3 5 4 2 5 

Qual o nível de imparcialidade do processo? 3 4 5 2 2 3 2 3 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 21 - Classificação das variáveis no processo do feedback (técnicos de enfermagem) 

Você tem confiança nesse processo da AD, 
no momento do feedback? 5 4 4 5 2 3 4 4 3 5 3 5 3 

Acredita que ele seja justo? 
5 3 2 4 2 3 4 1 3 4 2 5 3 

Considera um processo formal?  
5 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 5 4 

Gera incertezas nas pessoas? 
5 5 3 4 4 2 5 1 2 1 3 5 2 

Percebe que algumas pessoas se sentem 
receosas, e você? 4 4 3 3 3 2 3 1 5 1 3 5 2 

Qual o nível de imparcialidade do 
processo? 4 3 3 4 3 3 5 2 2 1 3 5 2 

Fonte: elaborado pela autora 

 
Quadro 22 - Classificação das variáveis no processo do feedback (enfermeiros) 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Os resultados da pesquisa revelaram um quadro de discrepância entre as 

opiniões dos colaboradores em nível hierárquico de gestão e os colaboradores em 

nível hierárquico operacional. 

Você tem confiança nesse processo da 

AD, no momento do feedback ? 4 3 4 4 4 5 1 4 3 2 5 4 5 1 5 3 2

Acredita que ele seja justo?
4 4 4 4 2,5 3 1 3 3 2 4 3 5 1 5 4 2

Considera um processo formal? 
5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 5 5 2 5 4 2

Gera incertezas nas pessoas?
4 4 3 4 3 3 5 4 4 3 5 3 5 1 1 3 1

Percebe que algumas pessoas se sentem 

receosas, ou você? 3 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 3 4 1 2 3 1

Qual o nível de imparcialidade do 

processo? 2 2 1 4 3 5 3 4 3 4 5 3 5 1 5 4 2
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Foi observado que 31% dos colaboradores atuantes em nível operacional não 

sentem confiança no processo de AD, enquanto 50% dos líderes têm a percepção de 

que o processo é altamente confiável. 

Na variável que avalia a justiça do processo de AD, 55% dos colaboradores 

percebem que o processo não é conduzido de maneira justa, já 80% da liderança 

acreditam que o processo é justo. 

A percepção de 56% dos colaboradores que responderam a pesquisa é de que 

o processo de AD gera incerteza e receio nas pessoas, ao passo que apenas 25% 

dos líderes têm a mesma avaliação. 

Sobre o nível de imparcialidade, 60% dos colaboradores possuem visão 

negativa do processo, ou seja, acreditam que os condutores da AD não fazem a 

avaliação de maneira imparcial. Enquanto apenas 38% dos líderes, que responderam 

à pesquisa, declararam a mesma opinião. 

No geral, pode-se inferir pelos resultados encontrados que existem percepções 

bastante divergentes sobre o processo de AD entre lideranças e liderados, de modo 

que pessoas que ocupam cargo de gestão mostraram opiniões mais favoráveis 

referentes ao processo e os demais colaboradores perceberam o processo de maneira 

mais negativa. 

Apresentadas todas as categorias levantadas (pertinentes às respostas de 

liderados e líderes), com as respectivas observações e achados, entende-se 

necessário esclarecer, brevemente, sobre o sistema de notificação, registro de 

ocorrência, folha de anotação e prontuário de notificação mencionados em variadas 

respostas.  

4.8 O sistema de notificação, registro de ocorrência, folha de anotação e 

prontuário de notificação 

O sistema de notificação, atualmente utilizado como base para a aplicação da 

AD, tem como parâmetros o Programa Nacional de Segurança do Paciente4 (BRASIL, 

2014), conforme se apresenta a seguir:  

 

 
4 Segurança do Paciente: redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário, ao paciente, 
associado ao cuidado da saúde. 
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Figura 3 - Protocolo de Segurança do Paciente - tipos de notificações  

 

Fonte: elaborado pela autora, com base no Programa Nacional de Segurança do Paciente (2021) 

 

Todas as notificações são realizadas através do SOUL MV Hospitalar – sistema 

de gestão hospitalar que reúne um conjunto de soluções que otimizam o fluxo de 

dados entre os setores e integram todos os processos hospitalares. Esse sistema 

gerencia informações clínicas, administrativas, financeiras, estratégicas e das equipes 

assistenciais5 em uma única plataforma. A utilização desse sistema concede o status 

de hospital digital. 

Em todos os casos de técnicos de enfermagem e enfermeiros notificados, 

através deste sistema, existe um enfermeiro da Gestão de Riscos que classifica as 

ocorrências e encaminha para os respectivos gestores de área. Nos casos em que as 

ocorrências acontecem com maior frequência, o setor de Qualidade atua como 

mediador na solução e/ou plano de ação. As ocorrências sem gravidade o próprio 

gestor imediato resolve entre a equipe, responde com a ação realizada e finaliza a 

notificação no sistema MV. 

Esse sistema oportuniza a opção para que as notificações possam acontecer 

de forma anônima. Ainda nesse processo, as lideranças contam com um prazo de 

sete dias para responder todas as notificações. 

Constata-se que, além do processo através do sistema de notificação 

apresentado acima, existe outra modalidade para notificar o colaborador, utilizada 

conforme a opção da liderança, que são os registros de ocorrências realizados através 

de um formulário chamado de folha de anotação, processo manuscrito, em que o líder 

aponta como não conformidade cometida pelo seu liderado. Esse documento fica 

 
5 Equipes assistenciais: são profissionais da saúde que atuam juntos em prol do diagnóstico, 
tratamento e recuperação do paciente. 
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arquivado na pasta do colaborador, pasta essa que é identificada como o seu 

prontuário de notificação.  
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O processo da coleta e análise dos dados, no presente estudo, bem como sua 

interpretação sugerem aspectos importantes sobre os benefícios e as limitações no 

processo de AD da equipe de enfermagem e suas respectivas lideranças no hospital 

em apreço, que são discutidos neste capítulo à luz do referencial teórico.  

Dos resultados obtidos no presente estudo, nota-se que há diversos desafios 

na AD aplicada, referentes ao(a) avaliador(a), ao conteúdo da avaliação, ao formato 

da avaliação, aos sentimentos do avaliado sobre a AD e, por fim, aos resultados da 

AD.  

Logo no início da análise dos dados, percebeu-se que o hospital em apreço 

possui o processo da AD implantado desde a sua inauguração, em 2018. O atual 

modelo de avaliação aplicado é o conhecido na literatura como avaliação de 

desempenho de 90 graus, uma das mais tradicionais, que tem como principal 

característica o feedback aplicado pelo líder imediato com objetivo de apontar 

oportunidades de melhorias e entender como ajudar o seu liderado a aprimorar e/ou 

desenvolver suas habilidades, de acordo com a sua função, para que possa alcançar 

seus resultados. Entretanto, apesar dessa hierarquia entre líder e liderado descrita 

para aplicação da AD de 90 graus, na prática, a AD é realizada da seguinte forma: os 

coordenadores avaliam os supervisores que, por sua vez, avaliam os enfermeiros - e 

esses que avaliam os técnicos. 

Nessa linha hierárquica de como as avaliações estão sendo realizadas, 

observa-se que o número de colaboradores sob a gestão de cada líder (supervisor ou 

coordenador) é bastante significativo, o que pode ter contribuído para essa prática da 

aplicação da AD no caso. Por exemplo, conforme se mostra no quadro 3, o líder (L5) 

do plantão noturno é responsável por aplicar a AD em todas as equipes que trabalham 

nesse turno, ou seja, um único líder atua em 5 dos 6 setores, sendo responsável pela 

avaliação de, em média, 86 colaboradores; no entanto, percebe-se que esse líder 

aplica o feedback apenas nos enfermeiros, e esses enfermeiros aplicam nos técnicos 

de enfermagem. Na própria percepção do líder avaliador, evidenciada em seus 

relatos, aponta-se a inexperiência dos enfermeiros que aplicam a AD na equipe de 

técnicos, considerando os enfermeiros inaptos para esse processo. Os enfermeiros, 

em questão não recebem treinamento para aplicar o feedback, em consequência, há 

um impacto de forma significativa e negativa nos resultados do processo da AD. 
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Diante disso, percebe-se que esse não é o modelo ideal de atuação para o processo 

da AD, tal como fica evidente nos relatos, tanto dos líderes como dos liderados, de 

modo que muito dos avaliadores não conhecem ou não acompanham a dinâmica de 

trabalho e o dia a dia dos avaliados, o que, portanto, prejudica o processo da AD 

conforme mencionado por Towers Watson (2015). Além disso, levanta-se a 

importância de a avaliação ser realizada por alguém que acompanha o trabalho da 

pessoa avaliada, a fim de dar legitimidade ao conteúdo e passar confiabilidade e 

credibilidade ao processo (MILANI, 1988).  

Ademais, outros impactos foram percebidos na condução da AD referentes à 

categoria o(a) avaliador(a), os quais estão diretamente ligados ao processo de gestão 

de pessoas, bem como de demais atividades relacionadas a essa gestão. Os líderes, 

nesse processo de gerir pessoas, são diretamente responsáveis pelo desempenho e 

resultados dos seus liderados, de modo que esse desempenho seja acompanhado 

através da relação que o líder tenha com o seu liderado com o objetivo de buscar 

planejar, decidir coletivamente, assegurar o alinhamento do trabalho e a gestão do 

desempenho através da AD (HANIF; JABEEN; JADOON, 2020). Os resultados 

indicam que os avaliados não se sentem confortáveis e com abertura ao diálogo para 

se posicionarem com autenticidade quando não concordam com a abordagem 

realizada pelo seu avaliador e sentem falta da disponibilidade de tempo e interação 

dos seus líderes, o que se soma à ausência de empatia percebida nos relatos dos 

líderes entrevistados, os quais se sentem incomodados quando são questionados 

pelos avaliados no momento do feedback, de modo que não se discutem os pontos 

de discordâncias da AD, e essa é mantida inalterada. Esse cenário torna-se crítico e 

resulta negativamente nesse processo. De acordo com Pontes (1999), existem fatores 

primordiais que precisam ser considerados para se obterem resultados positivos 

nesse processo da avaliação, que divergem do que foi encontrado, por exemplo, 

melhorar a comunicação entre os níveis hierárquicos (líder e liderados), criar abertura 

para um diálogo construtivo eliminando incertezas, discordâncias e ansiedades, 

propiciar um clima de confiança, cooperação e motivação entre os integrantes das 

equipes de trabalho, orientar constantemente seus liderados sobre seu desempenho 

em prol do desenvolvimento e melhoria (PONTES, 1999).  

Identifica-se que o atual processo de AD do hospital apresenta pontos de 

atenção relacionados à condução adotada pelos avaliadores que, por vezes, fazem 

com que os avaliados tenham a percepção de que a AD é baseada na opinião de 
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outras pessoas da equipe de trabalho, bem como apontem como justificativa que 

nunca foram acompanhados pelos seus líderes, conforme já foi mencionado 

anteriormente sobre a quem é atribuída a responsabilidade de avaliar. Nesse sentido, 

vê-se que os respondentes entendem que as lideranças deveriam acompanhar mais 

de perto o dia a dia deles e sentem a ausência de um trabalho, por parte das 

lideranças, voltado para o desenvolvimento dos colaboradores em atenção às 

necessidades de melhorias abordadas na AD. Pode-se afirmar que todos esses 

pontos problemáticos que foram constatados a respeito da condução dos avaliadores 

no processo da AD impactam diretamente na percepção negativa e na reação dos 

avaliados, os quais fazem com que esses se sintam desmotivados, desmerecidos e 

(in)justiçados, inclusive refletem na credibilidade dos demais processos de gestão de 

pessoas (WILLIS TOWERS WATSON, 2015; MURPHY, 2020; SERRANO, 2010). 

A falta de habilidades e maturidade geral percebida sobre o líder na condução 

do processo de avaliar pode desencadear conflitos nas relações entre os profissionais, 

o que se opõe ao importante papel presumido da liderança, de melhorar essas 

percepções e sentimentos dos seus liderados e de estimulá-los através das sugestões 

de melhorias, de modo que o colaborador possa se sentir valorizado, reconhecido e 

possa se desenvolver, conforme afirma a crítica especializada (ZINGONI; BYRON, 

2017). Para tanto, é necessário que os avaliadores tenham maturidade, respeito e 

confiança na comunicação dos resultados (PONTES, 2016). 

Embora a política de adoção da AD do hospital preveja um treinamento dos 

líderes na condução da AD, chama a atenção tal falta de habilidades pertinentes, bem 

como dos enfermeiros que, na prática, não recebem treinamento algum, o que 

contribui para esses achados e demais problemas encontrados. Há estudos 

demonstrando que, quando um líder é bem treinado, torna-se um avaliador mais 

eficiente ao utilizar escalas baseadas em comportamentos e quando tem oportunidade 

de acompanhar constantemente o desempenho do avaliado (BORMAN; WHITE; 

DORSEY, 1995 apud OTLVELRE-CESTRO; LIMA; VEIGA, 1996). Os mesmos 

autores relatam que avaliações realizadas por pares ou colegas sofrem maior impacto 

na recepção do avaliado nos fatores relativos à sua compreensão dos temas 

abordados, diferentemente se comparadas com as avaliações feitas pelas lideranças 

previamente capacitadas. 
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Assim, compreende-se que o avaliador deve estar bem preparado para realizar 

as avaliações, para fornecer feedback e para promover, desse modo, um ambiente de 

comunicação efetiva, com abertura para o diálogo. 

Além dos fatores que envolvem a condução da AD pelos avaliadores, 

observaram-se muitos relatos relacionados ao conteúdo apresentado nesse 

processo. De acordo com os respondentes, evidencia-se a necessidade de que a 

avaliação seja conduzida com alicerce em um processo dialógico, reflexivo e com uma 

leitura da realidade em que os avaliados estão inseridos. Notam-se divergências entre 

o que os avaliadores apresentam no momento do feedback e a expectativa do 

avaliado sobre esse conteúdo, que se coloca, muitas vezes, em uma posição de 

discordância, mesmo que de forma submissa e apática, porque sente que as 

informações são muito vagas, sem embasamento e genéricas, com uma abordagem 

apenas de pontos técnicos do avaliado e sem objetividade. Para se evitarem 

interpretações erradas e divergentes do que foi transmitido no feedback, a literatura 

indica que a transparência e objetividade devem ser pontos considerados primordiais 

(LEME, 2009). 

Tais relatos dos avaliados podem ser entendidos como repercussão do que se 

encontra nas falas dos líderes, que declaram utilizar, para aplicar a AD, das 

percepções e opiniões do dia a dia comungadas entre ele líder coordenador e o líder 

supervisor, ou de situações que tenham tido a oportunidade de presenciar, pois não 

conseguem acompanhar as equipes. Esses são alguns fatores que contribuem para 

que esse processo não atinja o seu propósito. Isso culmina no total descrédito da AD, 

tornando-a meramente o cumprimento de um protocolo exigido pelo hospital. Em 

consequência, não se cumpre o processo adequado de avaliar características que 

agreguem valor ao desenvolvimento das habilidades, atitudes e comportamento do 

avaliado.  

À vista disso e considerando-se a falta de tempo das lideranças para 

acompanhar, adequadamente, o desempenho dos liderados e/ou equipes, o feedback 

torna-se consequentemente genérico, escasso ou, por vezes, inexistente, conforme 

apontado por Pontes (2016). Vale ressaltar, segundo o mesmo autor, que 

o feedback deve fornecer a informação sobre o desempenho de forma clara e objetiva. 

Nesse sentido, o feedback precisa gerar valor para quem recebe e reforçar atitudes e 

comportamentos, além de apresentar, ao avaliado, os seus pontos de melhorias e de 

desenvolvimento (MISSEL, 2017). 
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Vale citar aqui que, em unanimidade, todos os entrevistados se recordam da 

sua última AD. Citam que são avaliados, formalmente, no período de experiência e 

semestralmente. Quanto ao momento do feedback, suas lembranças sobre a AD 

apenas refletem discordâncias com muitas informações que são ditas pelo avaliador, 

poucos pontos a melhorar são citados, e a AD acaba sendo sempre a mesma coisa, 

porque os avaliadores não falam e não detalham muito, inclusive não abordam a parte 

comportamental e de desenvolvimento, ressaltando-se que, por vezes, somente citam 

alguns pontos relacionados aos protocolos técnicos da saúde. Assim, verifica-se que 

o feedback trazido nos relatos é desprovido de detalhamento, clareza e objetividade. 

A propósito, Murphy (2020) afirma que existe uma característica comum em 

praticamente todas as avaliações de desempenho que contribui substancialmente 

para o seu fracasso: quando elas são construídas em torno de avaliações subjetivas 

(MURPHY, 2020). 

Nesse sentido, conclui-se que um processo de avaliação necessita do 

comprometimento das lideranças e dos colaboradores. Requer um treinamento 

cuidadoso dos avaliadores e o aumento da interação dos atores (avaliador e avaliado) 

em todas em todas as etapas do processo avaliativo.  

Outro aspecto revelado nos depoimentos colhidos diz respeito ao formato das 

avaliações. Observaram-se pontos cruciais que impactam no modo como a AD 

acontece na prática e que não são recomendados pela literatura estudada. Constata-

se, nas respostas, que 100% dos gestores não informam, previamente, para o 

colaborador o dia e o local da sua avaliação, não havendo um momento nem um local 

definido para realização da AD. Os respondentes relatam que são convocados, no 

decorrer do plantão, a qualquer momento em que o avaliador esteja disponível, 

ademais, apontam sobre o local de realização da AD, dizendo que já foram avaliados, 

por exemplo, na copa e na sala da UTI. Os relatos dos líderes corroboram tal prática, 

e chama a atenção que a veem como algo normal. Diferentemente dessa prática, a 

literatura aponta a importância de o avaliador ter planejado o local e horário 

adequados para a aplicação do feedback (LEME, 2009). Dessa forma, avaliador e 

avaliado conseguem se preparar para o momento, estar concentrados e envolvidos 

na avaliação e num ambiente reservado.   

 Ainda quanto ao formato da AD, é importante evidenciar os critérios utilizados 

pelos avaliadores para aplicar a AD, sendo o mais citado entre os entrevistados o 

prontuário de notificações e/ou registro de ocorrências (sistema onde são 
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registradas as não conformidades realizadas pelos colaboradores ou ausência do 

cumprimento de protocolos). Esse sistema é utilizado com a finalidade de evitar, na 

maioria das avaliações, possíveis questionamentos do avaliado e, no entendimento 

do líder, faz com que o processo aconteça de “forma tranquila”. O interessante foi que 

os avaliados afirmaram que essas notificações não são averiguadas para análise da 

veracidade das informações nelas contidas e, além disso, citaram que qualquer 

colaborador pode notificar o que e quem ele quiser, o que torna a necessidade de 

apuração dos fatos de extrema relevância. Os líderes, por sua vez, confirmam a 

utilização desse sistema como base para aplicar o feedback. Observa-se, a respeito 

desse critério, que ele não foi previsto como tal na política da AD adotada pelo 

hospital, mas é fruto de um costume que foi incorporado pelos avaliadores. O uso 

desse critério tem repercussões negativas no resultado da AD, porque o prontuário de 

notificações não reflete, de fato, a atuação dos avaliados, porque, na prática, é 

desprovido de investigação dos fatos denunciados e validação.   

Outras fontes citadas que são utilizadas como critério para a AD é a folha de 

anotação complementar e as próprias percepções do dia a dia do avaliador, relatadas 

pelos entrevistados, que poderiam ser mais pontuais e sendo estes, os avaliados, 

sinalizados no período mais próximo do evento cometido, porém, isso varia muito a 

depender quem aplica o feedback, inclusive, nesses momentos de informalidade no 

processo do feedback pontual, esse acaba sendo realizado em público, de forma 

expositiva e em conversas do dia a dia. A literatura trata da importância de elogiar em 

público e, se necessário, criticar ou corrigir em particular (LEME, 2009), para não gerar 

constrangimento, exposição e promover ambiente para críticas construtivas e de 

desenvolvimento.  

 Ademais, todas essas adversidades apresentadas aflorou uma categoria com 

relação aos sentimentos do avaliado sobre a AD. Serrano (2010) assegura que o 

processo da AD, quando mal realizado, por causa dos riscos de distorção dos seus 

objetivos, pode gerar sentimentos de injustiça, de desconfiança, de subjetividade e 

com a ausência de correção dos pontos de melhorias (SERRANO, 2010).  

No que concerne a quanto os avaliados percebem o empenho dos avaliadores, 

foram apresentadas circunstâncias que fazem alusão aos vínculos relacionais que não 

são de trabalho e influenciam no processo da AD; os avaliados percebem favoritismos 

a depender do avaliador e relatam que a AD não é baseada nas percepções do 
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avaliador, e, sim, pelo que ele escuta de outras pessoas, os avaliadores são imaturos 

e não conseguem aplicar o feedback de forma construtiva. 

Para Krumm (2005), existem distorções que acontecem em relação à AD e as 

mais comuns são os efeitos: halo, de leniência, de contraste, de semelhança, de 

primeira impressão, de condescendência ou rigidez e de tendência central. No caso 

em estudo, pode-se considerar a presença de duas possibilidades: o efeito halo, que 

é a possível interferência quando o avaliador, devido à simpatia ou antipatia tida pelo 

avaliado, generaliza a AD com base em um fato específico e/ou isolado. Ou o efeito 

de semelhança, que ocorre quando o avaliador apresenta afinidades com o avaliado, 

ou por que pertencem ao mesmo grupo social, ou por questões de valores e 

preferências; esse efeito decorre da identificação do avaliador com o avaliado 

(KRUMM, 2005).  

Motivadas razões levam a crer que a AD não cumpre o seu propósito. Exemplo 

disso é quando o avaliador tende a ser parcial e faz julgamento de valor. Na percepção 

do cometimento de alguma injustiça, 76% dos entrevistados afirmam que sim, ou já 

se perceberam, ou já se sentiram injustiçados, e 24% respondem que não, nunca 

foram ou perceberam injustiça. Um percentual que chama atenção por tratar-se dos 

profissionais da enfermagem, constatando-se que este público representa o maior 

contingente técnico do conjunto da força de trabalho dentro de um hospital 

(MACHADO; VIEIRA; OLIVEIRA, 2012). Ou seja, no hospital em apreço, eles 

representam 67% da força de trabalho.  

Muitos dos avaliados, no momento do feedback, exprimem variados 

sentimentos. Por exemplo, sentimentos de desmerecimento - no discurso dos 

entrevistados, constatou-se que o feedback, quando aplicado de forma pontual, tende 

a ter maior exposição e demérito do avaliado.  

Ainda, sentimento de desvalorização - no momento em que o avaliado 

discorda do apontamento apresentado na AD, pelo avaliador, e tenta expor seu ponto 

de vista, ainda assim, não é ouvido e apenas precisa aceitar e/ou concordar com o 

feedback. A propósito, Siqueira (2002) diz que um dos muitos aspectos da AD é o 

estímulo que o avaliador exercerá sobre o avaliado, a fim de que esse consiga refletir 

sobre o seu desempenho e que possa expor o seu ponto de vista para o avaliador, 

com o objetivo de que ambos cheguem a um consenso que sirva como mola 

propulsora de aperfeiçoamento do avaliado e, muitas vezes, do próprio avaliador. 
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Também se observa o sentimento de retaliação/punição - relatos indicaram 

situações em que o avaliado foi advertido, trocado de setor ou até mesmo de turno, 

ações punitivas resultantes da AD. Ao contrário do que ocorre, Siqueira (2002) reforça 

que o líder não utilize a AD como motivo de punição para o avaliado, mas, sim, como 

uma forma de consolidar um processo de construção, de desenvolvimento, 

reciprocidade e aprendizagem para ambos os envolvidos (SIQUEIRA, 2002). 

Por fim, nota-se o sentimento de ser julgado - o fato de os avaliadores 

utilizarem o prontuário de notificações e/ou registro de ocorrências aqui já retratados; 

as denúncias nos prontuários, de acordo com os relatos, não são verificadas e deixam 

uma margem duvidosa que, no momento da AD, são fatos que se tornam julgamentos, 

uma vez que não foram validados.  

Todos esses sentimentos dos avaliados refletem uma sensação de 

impotência frente à AD. O que vale retomar é que a liderança tem um importante 

papel de melhorar essas percepções e sentimentos dos seus liderados e de estimulá-

los através das sugestões de melhorias, de modo que o colaborador possa se sentir 

valorizado por meio de oportunidades internas, desenvolvimento profissional, 

reconhecimento e aprendizagem (ZINGONI; BYRON, 2017).  

Observar o desempenho, portanto, é um requisito necessário e indispensável, 

embora não suficiente à formulação de julgamentos válidos e precisos. Quando há 

pouca interação entre avaliador e avaliado, é mais provável que avaliações se tornem 

tendenciosas, baseadas em impressões gerais, simpatias e antipatias, o que afeta de 

forma negativa os resultados da AD (KOSLOWSKI; KIRSCH, 1987).  

Esses variados fatores, amplamente apontados, culminaram nos temas 

voltados para os resultados da AD, não à toa, sempre foram referidos como 

desdobramentos do processo adotado na prática. Todo processo organizacional, 

inclusive o da AD, resulta em perspectivas e observações diferentes no que diz 

respeito aos seus resultados, que podem ser tanto positivos como negativos. Não foi 

diferente nos relatos dos entrevistados que, embora apontem variadas situações 

relacionadas aos pontos de melhorias, poucos trouxeram uma visão crédula a respeito 

da AD. 

Sendo os relatos, na maioria das vezes, de cunho negativo e prejudicial ao 

processo da AD na perspectiva dos entrevistados – que ainda ressaltam não entender 

bem o processo de atribuição da nota individual recebida, que a frequência da AD 

poderia ser maior, uma vez que o tempo entre as avaliações é muito longo -, nota-se, 
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de base, o fato de não existir um trabalho direcionado para o desenvolvimento do 

avaliado a partir dos pontos de melhoria apresentados na AD, embora os 

entrevistados considerem o desenvolvimento algo de extrema importância. A 

propósito, pode-se afirmar que os líderes possuem responsabilidades pelo 

desempenho e resultados e o desenvolvimento dos colaboradores, fator crítico para o 

sucesso das organizações (HANIF; JABEEN; JADOON, 2020). Outros pontos citados 

foram a falta de oportunidade de serem ouvidos no momento da AD e, com isso, a 

percepção de uma gestão autoritária. O que a literatura sobre o tema aponta é que, 

no momento do feedback, é essencial “saber ouvir” quem está sendo avaliado (LEME  

2009).  

No geral, os avaliados percebem que a AD é importante para o seu 

desenvolvimento. Trazem como os principais pontos positivos a necessidade que 

eles sentem de serem sinalizados sobre o que podem melhorar em relação ao 

desempenho, o que poderia promover ações voltadas para o desenvolvimento. Os 

líderes reconhecem qual deveria ser o seu papel de atuação na AD e reconhecem que 

é um processo de possibilidade de desenvolvimento, orientações, motivação e 

direcionamentos do avaliado; no entanto, na prática, ainda não conduzem a AD deste 

modo.  

Ademais, comentou-se que a AD gera uma percepção de troca importante e 

benéfica. Nesse sentido, Buckingham e Goodall (2019) afirmam que o feedback dá a 

oportunidade, para quem vai aplicá-lo, de apresentar o que pensa a respeito do 

desempenho de um avaliado e como o seu trabalho poderia contribuir de uma melhor 

forma (BUCKINGHAM; GOODALL, 2019). 

Embora isso seja benéfico, a literatura aponta as dificuldades de o líder 

conseguir elaborar um feedback desse modo interativo. Assim, Bergamini e Beraldo 

(1988, p.42) destacam que: 

 

Ainda que o processo de avaliação oriente seus procedimentos no sentido de 
obrigar ou sugerir uma participação ou interação próxima entre avaliador e 
avaliado, isso nem sempre ocorre. O avaliador esquiva-se disso e acaba, no 
geral, assumindo sozinho o papel de avaliar. A fuga é, portanto, uma reação 
frequente e normal, que escamoteia a possibilidade de crescimento recíproco 
entre avaliador e avaliado, pois, impede o diálogo franco, honesto e 
construtivo entre eles (BERGAMINI; BERALDO, 1988, p. 42). 

 

Ainda, pôde-se perceber da leitura dos relatos dos entrevistados, líderes e 

liderados, a convergência das categorias e seus respectivos temas, apresentados 
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no quadro 19. A convergência mostra uma comunidade temática nos achados, porém, 

nem sempre mostra uma consonância na perspectiva dos avaliadores e avaliados 

sobre a AD de forma geral. Em outras palavras, muitas vezes, o mesmo tema é 

apresentado na visão do líder como uma normalidade no seu modo de conduzir o 

processo da AD, mas, na visão dos avaliados, há incredulidade de que esse processo, 

do modo como vem sendo conduzido, possa gerar crescimento, desenvolvimento, 

aprendizagem, comunicação efetiva, diálogos claros e objetivos, confiança, 

legitimidade das informações e credibilidade (LUCENA, 1992; ZINGONI; BYRON, 

2017; PONTES, 1999; MILANI, 1988). Nesse sentido, de forma muito abrangente, a 

literatura traz a importância dessas características para a efetividade e os propósitos 

da avaliação de desempenho, e a ausência ou parca presença delas gera um 

desdobramento diverso, de negatividade e prejudicialidade para todos, não se 

verificando, assim, uma ferramenta benéfica para o desenvolvimento dos avaliados 

no caso em apreço. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES DO ESTUDO E PESQUISAS 

FUTURAS 

Por fim, neste último capítulo, após essa jornada que não foi fácil, são 

apresentadas as considerações finais da presente dissertação, com suas 

contribuições e limitações, além de sugestões de pesquisas futuras. Ademais, visa-se 

responder a pergunta e os objetivos da pesquisa, a partir de uma síntese com base 

nas discussões realizadas.  

O presente estudo teve como principal objetivo analisar os benefícios e as 

limitações do processo de avaliação de desempenho da equipe de enfermagem e 

suas respectivas lideranças no Hospital Regional de São José dos Campos, de modo 

que os resultados apresentados se aplicam apenas a esse hospital. Nessa 

perspectiva, foram observados: se existe adequação do processo da AD em relação 

aos modelos propostos pela literatura; a percepção dos colaboradores no que se 

refere ser avaliado; e, por fim, as principais dificuldades dos gestores em atuar no 

processo de avaliar. Vale citar aqui sobre o que motivou a definição por este público-

alvo, a equipe de enfermagem, apontado pela literatura estudada como a força de 

trabalho de maior representatividade de unidade hospitalar. 

 Para responder à pergunta e cumprir os objetivos do presente estudo, primeiro, 

foi feito um levantamento da literatura sobre a AD, que serviu como passo inicial de 

estudo e como aparato teórico que traz diversas perspectivas sobre tema pesquisado.  

Segundo, elaborou-se a estratégia metodológica, que consistiu num estudo de 

caso que envolveu entrevistas do tipo semiestruturadas com público-alvo de 

profissionais que correspondem à maior força de trabalho, com o mesmo cargo, dentro 

de uma unidade hospitalar, a saber, enfermeiros, técnicos de enfermagem e suas 

respectivas lideranças. Foram realizadas 38 entrevistas presenciais com líderes e 

liderados das equipes de enfermagem de diferentes setores e turnos.  

Das análises das respostas dos entrevistados, levantaram-se temas 

recorrentes que foram categorizados. Os achados mostraram os benefícios e 

limitações da AD aplicada no hospital, os quais foram discutidos e ponderados junto 

ao referencial teórico.  

A propósito dos achados, logo de início, pode-se afirmar que o método da AD 

praticada no hospital consiste no modelo de 90 graus, segundo a literatura estudada. 

De acordo com a política da AD adotada, o modelo conta apenas com um formulário 
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de avaliação, e essa acontece no período de experiência do colaborador e 

semestralmente. Entretanto, considera-se que tal modelo é limitador, porque é apenas 

o líder que avalia o liderado, e não há outras avaliações além dessa para orientar o 

desenvolvimento. Com o fato de uma única pessoa avaliar a outra, corre-se o risco de 

a avaliação envolver uma subjetividade singular de julgamento.  

Considerando-se que o processo de AD é um método eficiente nas 

organizações de qualquer segmento do mercado de trabalho - em Hospitais inclusive 

- ponderou-se o melhor modelo de AD para o caso.  

Dada a relevância da avaliação de desempenho em diferentes contextos 

organizacionais, como uma prática que contribui para o crescimento, 

desenvolvimento, aprendizagem e a motivação das pessoas, sugere-se para o 

hospital a mudança do método de avaliação de desempenho de 90 graus para 180 

graus. Frente aos desafios e problemas encontrados nesse estudo, aconselha-se que 

sua aplicabilidade seja, inicialmente, apenas de autoavaliação e a avaliação do líder 

imediato, com objetivo de gerar uma comunicação efetiva e a abertura ao diálogo para 

discussão dos pontos de melhorias e das possíveis divergências dos temas 

abordados nesse processo. Snell e Bohlander (2010) apontam orientações a respeito 

da condução da AD; os autores acreditam que, ao solicitar ao colaborador uma 

autoavaliação, esse se sente participando ativamente do processo, o que está 

diretamente ligado à sua crença de reconhecimento, credibilidade e justiça da 

avaliação. 

 O modelo da AD sugerido é de fácil aplicação. Nele pode ser proposto, com 

base nas limitações apuradas nos relatos dos entrevistados, que, além da AD 

comportamental, amplie-se formalmente para avaliar o desempenho técnico, de 

identificação de protocolos não cumpridos e de levantamento das necessidades de 

treinamento, que, por costume, já é o conteúdo avaliado no hospital. 

Ainda, no presente estudo, observaram-se questões referentes ao conteúdo do 

feedback, o local em que ele é realizado e a forma como os avaliados são convocados, 

aspectos primordiais e relevantes para os resultados da AD. Verificou-se que os 

entrevistados mencionam feedbacks vagos e genéricos, pois os avaliadores não 

deixam claro os pontos de melhorias, e ainda, deixam a impressão de que o feedback 

é baseado na opinião de terceiros e em um sistema de notificações não previsto na 

política formal da AD. Ademais, um ponto que chama atenção, citado em unanimidade 

pelos entrevistados, se refere ao feedback aplicado pelos enfermeiros, que nunca 
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foram treinados para tanto. No tocante, compreende-se que o avaliador precisa estar 

preparado para realizar as avaliações, fornecer feedback e promover um ambiente 

seguro e de comunicação assertiva em prol de abertura para o diálogo. As 

repercussões desses achados limitam significativamente um desdobramento positivo 

da AD, no sentido dos seus propósitos já amplamente mencionados. 

Ainda no tocante às limitações, de acordo com o conteúdo analisado, percebe-

se que os avaliados se sentem mais valorizados quando o seu líder acompanha mais 

de perto o dia a dia e suas rotinas trabalho, o que não acontece na prática. Nota-se 

também, com base nos resultados, a necessidade de treinamento para os avaliadores, 

principalmente os enfermeiros, com o propósito de alcançar os resultados de um 

processo justo, com feedbacks claros e objetivos, empáticos, legítimos e confiáveis. 

À luz da literatura estudada, vê-se que é de grande valia e importância adotar o 

processo da AD, bem como investir no desenvolvimento e preparo dos colaboradores 

que assumem esse papel de avaliadores com o propósito de minimizar as possíveis 

distorções, vícios e problemas (BERGAMINI; BERALDO, 1988).  

Outra limitação observada consiste no fato de os líderes não terem acesso ao 

histórico das informações das avaliações de desempenho, desse modo, não 

conseguem fazer o acompanhamento da evolução dos avaliados.  

Nesse estudo, nota-se também que a maioria dos entrevistados reconhecem 

como benefício que a AD pode proporcionar melhorias em todo o processo que 

envolve pessoas. Apontam como vantagem que a AD não serve apenas para avaliar 

o colaborador, ela pode trazer outros benefícios, como aproximá-lo de seu líder, 

levantar necessidades de treinamento, descobrir as dificuldades de atuação do dia a 

dia, tratar discussões e sugestões de melhorias em comportamentos, práticas e 

processos internos. Lucena (1992, p. 75) cita que: “o ponto crítico é a gerência 

permanente do processo de desempenho, exercida participativa e 

corresponsavelmente com o empregado, na base do relacionamento interpessoal, do 

diálogo franco e aberto, da liberdade de expressão e do intercâmbio de informações”. 

A partir dessas considerações a respeito dos achados nas entrevistas, pôde-se 

ponderar que a AD não está sendo executada de modo a promover o desenvolvimento 

dos avaliados no hospital. Embora haja relatos de pontos benéficos trazidos pela AD, 

esses não são tão expressivos quanto as limitações. Segundo o que se encontrou no 

referencial teórico, é necessário para uma boa condução da AD que os líderes 

compreendam a importância desse processo para si, para os seus liderados e os 



 
 
 

88 

resultados para a organização. Nesse sentido, conclui-se que um processo de 

avaliação necessita do comprometimento das lideranças e dos colaboradores. Requer 

um treinamento cuidadoso dos avaliadores e o aumento da interação dos atores 

(avaliador e avaliado) em todas em todas as etapas do processo avaliativo.  

Além dessas considerações finais, importa indicar que, no decorrer da presente 

pesquisa, foram levantadas algumas limitações. A principal delas foi a respeito da 

manipulação inconsciente do conteúdo obtido nas entrevistas, uma vez que foi a 

própria autora que fez todo processo das entrevistas e das transcrições. 

Entende-se que a presente pesquisa contribui com o estudo de caso para se 

ponderar sobre o processo da AD no âmbito hospitalar e no próprio hospital em 

apreço. Acredita-se ainda, que pode ser útil como referência para outras pesquisas.  

Por fim, considera-se que novas pesquisas levam ao aprimoramento do 

processo e a possíveis indicações de melhorias; dessa forma, sugere-se para 

pesquisas futuras a possibilidade de ampliar esse tema em outras áreas que 

contemplem equipes menores do hospital, que compõem as áreas de atividades meio, 

como equipes administrativas, de apoio e de recepção. Aprofundar sobre a prática da 

aplicação de feedback técnico e comportamental é uma outra possibilidade de 

pesquisa, já que o público hospitalar tem uma característica sensível na qualidade e 

entrega dos seus resultados, que é o atendimento humanizado. Investigar o 

comportamento e estilos de liderança dos gestores, bem como a influência na 

percepção dos seus liderados em relação a práticas da gestão do desempenho e 

como essa percepção impacta nos níveis de comprometimento, motivação e 

confiança das equipes é uma outra possibilidade de ampliação de pesquisa. Por 

último, refletiu-se, dado que este estudo foi realizado em uma unidade hospitalar, que 

uma pesquisa interessante poderia abranger outros hospitais de mesmo porte e perfil, 

para se avaliarem os possíveis tipos e diferentes desafios na condução da aplicação 

da AD. 

Encerra-se este estudo com a expectativa que ele seja útil para os dirigentes, 

líderes e equipes da enfermagem do Hospital Regional de São José dos Campos, de 

modo que possam aplicar as propostas de melhorias ora apresentadas com base nos 

resultados desta pesquisa. Salienta-se, ainda, que a enfermagem tem um papel 

fundamental no hospital, e a AD é uma importante ferramenta que, se bem aplicada, 

pode apoiar o crescimento e desenvolvimento desses colaboradores, minimizar erros 

nos processos e principalmente promover o engajamento, a motivação e cooperação 
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de quem cuida dos pacientes, que são a principal razão de existir dos profissionais de 

enfermagem no âmbito hospitalar. 

  



 
 
 

90 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ARAÚJO, L. C. de; GARCIA, A. A. Gestão de Pessoas: estratégias e integração 
organizacional. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
BARBOSA, L. Meritocracia à brasileira: o que é desempenho no Brasil? Revista do 
Serviço Público, v. 120, n. 3, p. 58-102, 1996. 
 
BARBOSA, R. D. S.; ESTENDER, A. C. A Gestão Estratégica de Pessoas – Uma 
Ferramenta Necessária a Toda Companhia. Simpósio de Excelência e Gestão em 
tecnologia, 2014. Disponível em: 
<http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/18720144.pdf>. Acesso em: 16 out. 
2020. 
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011. 
 
BAYO-MORIONES, A.; GALDON-SANCHEZ, J. E.; MARTINEZ-DE-MORENTIN, S. 
Performance appraisal: dimensions and determinants. The International Journal of 
Human Resource Management, p. 1–32, 2019. 
 
BERGAMINI, C. W.; BERALDO, D. G. R.  Avaliação de Desempenho Humano da 
Empresa. São Paulo: Atlas, 1988. 
 
BERGAMINI, C. W. Avaliação de Desempenho: usos, abusos e crendices no 
trabalho. 1ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2019.   
 
BICHUETTI, J. L.  Gestão de Pessoas Não Como o RH. São Paulo: Larousse, 2011. 
 
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação Qualitativa em Educação. Uma Introdução 
à Teoria e aos Métodos. Porto: Porto Editora, 1994. 
 
BONFIM, D. Planejamento da Força de Trabalho de Enfermagem na Estratégia 
de Saúde da Família: indicadores de carga de trabalho. 2014. 404 f. Tese 
(Doutorado) 
– Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
BRANDÃO, H. P.; BORGES-ANDRADE, J. E. Causas e efeitos da expressão de 
competências no trabalho: Para entender melhor a noção de competência. Revista 
de Administração Mackenzie, v.8, p. 32–49, 2008. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional 
de Segurança do Paciente. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
 
BUCKINGHAM, Marcus; GOODALL, Ashley. The Feedback Fallacy. Harvard 
Business Review, Massachusetts, p. 92–101, 2019. Disponível em: 
https://hbr.org/2019/03/the-feedback-fallacy. Acesso em: 17 nov. 2021. 
 
CAETANO, A.; VALA, J. Gestão de Recursos Humanos, Contextos Processos e 
Técnicas. Rio de Janeiro: Editora HR, 2007. 

https://hbr.org/2019/03/the-feedback-fallacy


 
 
 

91 

 
CÂMARA, Rosana Hoffman. Análise de conteúdo: da teoria à prática em pesquisas 
sociais aplicadas às organizações. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, 
v. 6, n. 2, p. 179–191, 2013 Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1983-
82202013000200003&lng=pt&nrm=iso Acesso em: 21 ago. 2020. 
 
CAMPAGNA, R. L. et al.. On the relation between felt trust and actual trust: Examining 
pathways to and implications of leader trust metaaccuracy. Journal of Applied 
Psychology, v. 105, p.  994–1012, 2020. 
 
CONNELLAN, T. K. Fator Humano e Desempenho Empresarial. São Paulo: Ed. 
Harper e Row do Brasil Ltda., 1984. 
 
CORREIA, P. M. A. R.; MENDES, I. D. O.; SILVA, S. R. D. S. R. A percepção de 
justiça na avaliação do desempenho na Administração Pública e a produtividade. 
Sociologia, v. 37, p. 31-50, 2019. 
 
DAMANPOUR, F.; WALKER, R. M.; AVELLANEDA, C. N. Combinative Effects of 
Innovation Types and Organizational Performance: A Longitudinal Study of Service 
Organizations. Journal of Management Studies, v. 46, n. 4, p. 650-675, 2009. 
 
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. O planejamento da Pesquisa Qualitativa. Teorias e 
abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
 
DIEKMANN, K. A.; BARSNESS, Z. I.; SONDAK, H. Incerteza, percepções de justiça e 
satisfação no trabalho: um estudo de campo. Social Justice Research, v. 17, n. 3, p. 
237-255, 2004.  
 
DUTRA, A.  Metodologia para avaliar o desempenho organizacional: revisão e pro-
posta de uma abordagem multicritério. Revista Contemporânea em Contabilidade, 
v. 1, n. 3, p. 25-56, 2005. 
 
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelos, processos, tendências e perspectivas. 
São Paulo: Atlas, 2011. 
 
GAGO, Márcia L. Análise de um Modelo de Avaliação de Desempenho à Luz das 
Organizações em Aprendizagem. 2001. 147p. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina, 2001. 
 
GIL, A.C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 1987.GIL, A.C. 
Métodos e técnicas de pesquisa social. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
GIL, A.C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
  
GOMES, J. F. et al. Manual de Gestão de Pessoas e do Capital Humano, Lisboa: 
Edições Silabo, 2008. 
GOMES, Maria Elasir; BARBOSA, Eduardo F. A técnica de grupos focais para 
obtenção de dados qualitativos. Educativa - Instituto de Pesquisas e Inovações 
Educacionais. 1999. Disponível em: 



 
 
 

92 

<http://www.tecnologiadeprojetos.com.br/banco_objetos/%7B9FEA090E-98E9-
49D2-A638- 6D3922787D19%7D_Tecnica%20de%20Grupos%20Focais%20pdf.pdf . 
Acesso em: 21 mai 2021. 
 
GOODE, W.; HATT, P.  Métodos em Pesquisa Social. São Paulo: Nacional, 1973. 
 
HAMEL, G.  The Future of Management. Boston: Harvard Business School 
Publishing, 2007. 
 
HANIF, Ayesha; JABEEN, Nasira; JADOON, Zafar Iqbal. Performance management 
in public sector: a case of civil service in Pakistan. South Asian Studies, v. 31, n. 1, 
2020. 
 
HARTMANN, F. The effects of tolerance for ambiguity and uncertainty on the 
appropriateness of accounting performance measures. Journal of Accounting, 
Finance and Business Studies, v. 41, n. 3, p. 241-264, 2005.   
 
HARTMANN, F.; SLAPNICAR, S. How formal performance evaluation affects trust 
between superior and subordinate managers. Accounting, Organization and 
Society, v. 34, n. 6, p. 722-737, 2009. 
 
HARTMANN, F.; SLAPNICAR, S. The perceived fairness of performance evaluation: 
the role of uncertainty. Management Accounting Research, v. 23, n. 1, p. 17-33, 
2012. 
 
HEGENBERG, L. Saber de e Saber Que: Alicerces da Racionalidade. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1976. 
 
INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES (ICN). Definição de Enfermagem. ICN. 
2019. Disponível em: <https://www.icn.ch/>. Acesso em: 10 out. 2020. 
 
IWAMOTO, H. H. Recursos Humanos de Enfermagem na Rede Hospitalar do 
Município de Uberaba – Minas Gerais. 2005. Tese (Doutorado) - Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005. 
 
IWAMOTO, H. H.; ANSELMI, M. L. Rotatividade dos trabalhadores de enfermagem 
nos hospitais do município de Uberaba, Minas Gerais. Revista Gaúcha de 
Enfermagem, Porto Alegre, v. 27, n. 3, p. 443-453, 2006. 
 
KINGMA, M. Work place violence in the health sector: A problem of epidemic 
proportion. International Nursing Review, Geneva, v. 48, n. 3, p. 129-130, 2001. 
 
KOZLOWSKI, S. W.; KIRSCH, M. P. A hipótese de distorção sistemática, halo e 
precisão: uma análise em nível individual. Journal of Applied Psychology, n. 72, p.  
252–261, 1987.   
 
KRUMM, Diane. Psicologia do Trabalho: uma introdução à psicologia 
industrial/organizacional. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 
 

https://www.icn.ch/


 
 
 

93 

LAU, C. M.; BUCKLAND, C. Budgeting-role of trust and participation: a research note. 
Journal of Accounting, Finance and Business Studies, v. 37, n. 3, p. 369-388, 
2001. 
 
LAU, C. M.; MOSER, A. Behavioral effects of nonfinancial performance measures: the 
role of procedural fairness. Behavioral Research in Accounting, v. 20, p. 55-71, 
2008. 
 
LAU, C. M.; SHOHILIN, M. Financial and nonfinancial performance measures: How do 
they affect job satisfaction? British Accounting Review, v. 37, n. 4, p. 389-413, 2005. 
 
LEME, R. Avaliação de Desempenho com Foco em Competência. Rio de Janeiro: 
qualitmark, 2006.  
 
LEME, R. Feedback para Resultados na Gestão por Competências pela 
Avaliação 360º. Rio de Janeiro: Qualilymark, 2009. 
 
LIMA. A. V. de Q.; FEITOSA, C. de M. C. Avaliação de desempenho no setor 
público: fatores críticos e oportunidades de melhoria. XVI Coloquio Internacional 
de Gestion Universitaria – CIGU, 2016. 
 
LUCENA, M. D. da S. Avaliação de Desempenho: métodos e acompanhamento. São 
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977. 
 
MACHADO, M. H.; VIEIRA, A. L. S.; OLIVEIRA, E. Construindo o perfil da 
enfermagem. Enfermagem em Foco, São Paulo, v. 3, 2012. 
 
MANZINI, E. J. A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo, v. 26/27, p. 149-
158, 1990/1991. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. São 
Paulo: Atlas, 2017. 
 
MATOS, F. L. F. Desenvolvimento de um Sistema de Avaliação de Desempenho: 
um estudo de caso. 2012. Dissertação (Mestrado Gestão de Recurso Humano) - 
Universidade do Minho, Braga, 2012.  
 
MERRIAM, S. B. Qualitative Research and Case Study Applications in Education. 
São Francisco: Jossey-Bass, 1998. 
 
MILANI, Ione. Sistemas de avaliação de desempenho: uma revisão de literatura. 
Revista de Administração, v. 23, jul./set./1988. 
 
MISSEL, S. Feedback Corporativo. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 
 
MURPHY, K. R. Performance evaluation will not die, but it should. Human Resource 
Management Journal, v. 30, 2020. 
NÉEL, A. The evolution of performance measurement research: developments in the 
last decade and a research agenda for the next. Internacional Journal of Operations 
& Production Management, v. 25, n. 12, p.126-127, 2005. 



 
 
 

94 

 
OLIVEIRA, Leticia Calsavara; THEODOROVICZ, James Carlo; AZEREDO, Abel 
Dionizio. Análise comparativa sobre a avaliação de desempenho modalidade 360° e 
a aplicada em uma universidade. Revista Brasileira de Administração Científica, v. 
11, n. 4, 2020. 
 
OTLVELRE-CESTRO, Gardênia Abbad de; LIMA, Geny Bárbara do Carmo; VEIGA, 
Maria Raimunda Mendes da. Implantação de um sistema de avaliação de 
desempenho: métodos e estratégias. Revista de Administração, São Paulo, v.31, 
n.3, p.38-52, julho/setembro, 1996. 
 
PALUDO, Renata Cristina; DEMARCO, Taisa Trombetta. Avaliação de desempenho: 
uma ferramenta privilegiada para análise de resultados e tomada de decisão nas 
organizações. Anuário Pesquisa e Extensão Unoesc Videira, v. 2, 2017. 
 
POEIRA, A. F. S. Rotatividade Externa dos Enfermeiros. 2016. Tese (Doutorado) – 
Instituto de Ciência Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto, Porto, 2016. 
 
POEIRA, A. F. S.; MAMEDE, R. P. Os fatores determinantes da rotatividade externa 
dos enfermeiros: vínculo contratual, incentivos salariais ou reconhecimento 
profissional. Revista de Enfermagem Referência, Coimbra, v. III, n. 4, p. 107-114, 
2011. 
 
POLAKIEWICZ, R. Saúde mental de profissionais de enfermagem na pandemia de 
coronavírus. PEBMED. 2020. Disponível em: https://pebmed.com.br/saude-mental-
de-profissionais-de-enfermagem-na-pandemia-de-coronavirus. Acesso em: 13 mai. 
2021.   
 
PONTES, B. R. Avaliação de Desempenho: Nova Abordagem. 7ª ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. 
 
PONTES, B. R.  Avaliação de Desempenho: Nova abordagem de Métodos de 
Avaliação Individual e de Equipes. 9ª ed. São Paulo: LTR, 2005. 
 
PONTES, B. R. Avaliação de desempenho – Métodos clássicos e contemporâneos, 
avaliação por objetivos, competências e equipes. São Paulo: LTR, 2008. 
 
PONTOTEL. Confira os benefícios da avaliação 360, o que o RH deve fazer e como 
executá-la. PONTOTEL. 2021. Disponível em: 
https://www.pontotel.com.br/avaliacao-360-graus/. Acesso em: 20 dez. 2021. 
 
RABAGLIO, Maria Odete. Avaliação por Competências: ferramenta de remuneração 
ou desenvolvimento? Rio de Janeiro, Qualitymark, 2010.  
 
REVISTA DO ENSINO SUPERIOR. Contratação de enfermeiros cresce mais de 50%. 
Revista do Ensino Superior. 2020. Disponível em: 
https://revistaensinosuperior.com.br/enfermeiros-pandemia. Acesso em: 13 mai. 
2021.  
 
RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 

https://pebmed.com.br/author/rafael-rodrigues-polakiewicz/


 
 
 

95 

 
ROSA, M. V. F. P. de.; ARNOLDI, M. A. G. C. A entrevista na Pesquisa Qualitativa: 
mecanismos para validação dos resultados. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.  
 
SCHELLES, Suraia. A importância da linguagem não - verbal nas relações de 
Liderança nas organizações. Macaé: Revista Esfera, n. 1, 2008. Disponível em: 
Http://www.fsma.edu.br/esfera/Artigos/Artigo_Suraia.pdf; Acesso em: 05 jul. 2021.  
 
SERRANO, O. A Avaliação de desempenho dos trabalhadores da administração 
pública: O caso do Instituto Politécnico de Portalegre – IPP. 2010. Dissertação 
(Mestrado em Gestão) - Universidade de Évora, Évora, 2010.  
 
SIQUEIRA, W. Avaliação de Desempenho: Como Romper Amarras e Superar 
Modelos Ultrapassados. Rio de Janeiro: Editora: Reichmann e Affonso, 2002. 
 
SNELL, Scott; BOHLANDER, George. Administração de Recursos Humanos. 
Cengage Learning, 2010. 
 
TAVARES, Ariane Serpeloni; TAVARES, Felipe Mattos. Conversando sobre 
Desempenho: como o feedback e a avaliação de desempenho podem contribuir para 
os resultados da organização. Revista de Administração do Unisal, v. 7, n. 12, 2017. 
 
TEIXEIRA, M.; HANASHIRO, D. Gestão do Fator Humano: uma visão baseada nos 
stakeholders. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
TESSARO, Poliana et al. Avaliação de Desempenho: Uma Ferramenta para a Gestão 
de Pessoas. In: XVIII Mostra de Iniciação Científica, Pós-graduação, Pesquisa e 
Extensão, 2018. 
 
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: A pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Ed. Atlas, 1987. 
 
ULRICH, D. Recursos Humanos Estratégicos. São Paulo: Editora Futura, 1998. 
 
VIEIRA, M. M. F.; ZOUAIN, D. M. Pesquisa Qualitativa em Administração: teoria e 
prática. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005. 
 
WALKER, R. M.; DAMANPOUR, F.; DEVECE, C. A. Management Innovation and 
Organizacional Performance: The Mediating Effect of Performance Management. 
Journal of Public Administration Research and Theory, v. 21, n. 2, p. 367-386, 
2010. 
 
WILLIS TOWERS WATSON. Performance Management Isn’t Working: Programs Not 
Keeping Up With Evolving Business Needs. WTW. 2015. Disponível em: 
https://www.towerswatson.com/en-SG/Insights/IC-Types/Survey-
ResearchResults/2015/12/performance-management-isnt-working-programs-not-
keeping-up-withevolving-business-needs. Acesso em: 13 mai. 2021. 
 
YIN, Robert K. Estudo de caso – Planejamento e Métodos. 3ª Ed. Porto Alegre: 
Bookman. 2001. 

https://www.towerswatson.com/en-SG/Insights/IC-Types/Survey-ResearchResults/2015/12/performance-management-isnt-working-programs-not-keeping-up-withevolving-business-needs
https://www.towerswatson.com/en-SG/Insights/IC-Types/Survey-ResearchResults/2015/12/performance-management-isnt-working-programs-not-keeping-up-withevolving-business-needs
https://www.towerswatson.com/en-SG/Insights/IC-Types/Survey-ResearchResults/2015/12/performance-management-isnt-working-programs-not-keeping-up-withevolving-business-needs


 
 
 

96 

 
ZINGONI, M.; BYRON, K. How beliefs about the self-influence perceptions of negative 
feedback and subsequent effort and learning. Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, v. 139, p. 50–62, 2017.  
  



 
 
 

97 

8 APÊNDICE  

 

8.1 Roteiro utilizado de base para a entrevista semiestruturada dos 

enfermeiros e técnicos de enfermagem 

 
1. Como você enxerga o processo de avaliação de desempenho dentro da 
unidade? 
 
2. Está claro para você quais são as suas responsabilidades e as atribuições 
referentes a seu cargo? 
 
3. Você é informado(a) previamente que será avaliado(a)? 
 
4. Sua equipe costuma ser avaliada? Com que frequência? 
 
5. Quando foi sua última sessão de feedback formal? Você se lembra do que foi 
conversado nessa sessão? O que mais o marcou nessa sessão? Quais foram os 
resultados dessa sessão?  
 
6. Como você descreve o seu líder de maneira geral? E em relação ao processo 
de avaliação de desempenho? 
 
7. Como você se sente ao ser avaliado? Você se prepara para essas sessões de 
avaliação? 
 
8. Como você se sente quando recebe uma avaliação negativa? Você consegue 
discordar quando sinalizado de algo com que não concorda no momento do seu 
feedback? Você percebe que é difícil diagnosticar carências em seu próprio 
desempenho? (Esse ponto entra em discussão quando está sendo avaliado?) 
 
9. Me diga 5 características que você entende que um bom gestor precisa ter no 
processo de aplicação do feedback. 
 
10. Você consegue entender claramente as questões abordadas no seu feedback? 
 
11. Em sua opinião, a atual avaliação de desempenho agrega em quais itens na 
sua trajetória profissional? Me dê alguns exemplos. 
 
12. Você percebe o empenho dos avaliadores em conduzir o processo da sua 
avaliação? Já percebeu alguma injustiça com algum colega de equipe ou com você? 
 

8.2 O roteiro utilizado de base para a entrevista semiestruturada dos líderes 

 
1. Há quanto tempo você é gestor(a)? 
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2. Há quanto tempo tem feito avaliações de desempenho? 
 
3. Como você percebe a avaliação de desempenho aqui no hospital? Para que 
serve? Qual seria o seu papel nesse processo?  
 
4. O que você acha do que é avaliado, como, por exemplo, as competências, elas 
estão adequadas? E em relação aos comportamentos, quais critérios você usa? 

 
 
5. Com que frequência você faz avaliações formais dos seus liderados? E as 
informais? Você avisa seus liderados de que vai haver uma avaliação? 

 
 
6. Como você se sente nessas sessões de avaliação? Como você se prepara para 
elas? 

 
 
7. Em que você se baseia para fazer uma avaliação de um liderado? Por exemplo: 
fatos, eventos ou dados. Como identifica os gaps no desenvolvimento da equipe? 
 

 
8. O que você espera do colaborador após aplicação da avaliação? Você aponta 
caminhos, possibilidades para que as pessoas possam melhorar o seu desempenho? 
 
9. Como você administra um conflito em caso de discordância do colaborador no 
momento da avaliação? 
 
10. Percebe que, após a avaliação de desempenho, a equipe se sente mais motivada? 
 
11. De que forma você motiva a sua equipe a manter as competências para o bom 
desenvolvimento do setor? 
 
12.Como você acha que o processo de avaliação poderia ser melhorado? 
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9 ANEXO  

 
Modelo do formulário da avaliação de desempenho 

 

AVALIAÇÃO DO COLABORADOR DATA DA AVALIAÇÃO:  

NOME DO 
AVALIADO: 

 

FUNÇÃO:       SETOR:  

NOME DO 
AVALIADOR: 

      

FUNÇÃO:       SETOR:       

PERÍODO DA 
AVALIAÇÃO: 

      

RELACIONAMOS ABAIXO, UM CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DESEJÁVEIS. ANÁLISE CADA UMA DELAS E 
INDIQUE AO LADO O CONCEITO DE ACORDO COM O NÚMERO CORRESPONDENTE. 

CONCEITOS 

4 – É REFERÊNCIA NO TEMA       2 – EM DESENVOLVIMENTO       

3 – ATENDE O ESPERADO 1 - ABAIXO DO ESPERADO  

 

Obs.:                                                                                                                                                                                                                 

A nota final NF será calculada da seguinte forma: NF = n x 10 / 44, onde n = total de pontos obtidos pelo 
colaborador. 

PONDERE SOBRE OS ITENS ACIMA E FAÇA UMA AVALIAÇÃO GLOBAL E COMPARATIVA SOBRE A 
CONTRIBUIÇÃO DO(A) AVALIADO(A) EM QUESTÃO, CONFORME O QUADRO ABAIXO. (MARQUE UM “X” 
DE ACORDO COM A NOTA FINAL). 

 

 Acima de 8,0  
EXCELENTE CONTRIBUIDOR - Na maioria das vezes, supera o esperado. 
Seu desempenho é reconhecido por todos com destaque. 

 Entre 6,0 - 7,99  
BOM CONTRIBUIDOR - Em geral, alcança os objetivos de forma adequada 
contribuindo para os resultados de sua Área. 

 Entre 4,0 - 5,99  
CONTRIBUIDOR PARCIAL - Em geral, contribui de forma parcial para os 
resultados de sua Área. 

 Até 3,99  
MENOR CONTRIBUIDOR - Na maioria das vezes, contribui pouco para os 
resultados de sua Área. 

 
PRIORIDADES PARA MELHORIA DE DESEMPENHO NA FUNÇÃO ATUAL 

QUESTÕES CONCEITO 

DIMENSÃO INSTITUCIONAL – Características que agregam valor e contribuem para o 
desenvolvimento da instituição 

ENGAJAMENTO INSTITUCIONAL - Responsabilidade e cuidado no tratamento do 
patrimônio da Instituição. Comprometimento com eventos Institucionais. Comprometimento 
com a instituição 

 

DIMENSÃO FUNCIONAL – Características que geram impacto nos processos e formas de trabalho. 

QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - Realiza suas atividades de forma completa, precisa e 
criteriosa, atendendo aos padrões de qualidade esperados. 

 

HABILIDADE TÉCNICA - Nível de conhecimento sobre os procedimentos, normas e padrões 
internos necessários para exercer a função. 

 

ENERGIA E DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO - Demonstra interesse, entusiasmo e 
determinação na execução de suas atividades. É proativo. 
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1. Conhecimentos e Habilidades a serem desenvolvidas e/ou aperfeiçoadas.  

 

 

CONHECIMENTO (aprendizado que se adquire. Ex: 
linguagem computacional, técnicas de ambulatoriais, 
Informática, etc...). 

HABILIDADES (o que se desenvolve como 
característica pessoal. Ex: trabalhar em equipe, lidar 
com público/pessoal, etc...). 

 

     ____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
____________ 
 

 

     ____________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_______ 
 

 

2. Se for o caso, indique o tipo ou modalidades de treinamento para suprir as necessidades indicadas: 

  (    ) Interno                                                    (    )Externo 

 

 

MODALIDADE 

 (    ) Informática básica        (    ) Administrativo          (    ) Gerencial         (    )  
Laboratorial. Especifique______________________________________________________________________
_____         

 (    ) Software de Gestão Hospitalar (MV Sistema)   (    ) 
Outros. Especifique__________________________________ 

Você pode utilizar o espaço abaixo para traçar um plano de trabalho e/ou treinamento. Lembre-se: Você 
será o responsável pela elaboração, acompanhamento e futura avaliação deste plano junto ao (a) seu 
(sua) avaliado (a). 

 

COMENTÁRIOS DO AVALIADOR  

PONTUALIDADE / ASSIDUIDADE - Cumpre a jornada de trabalho pré-estabelecida tanto no 
aspecto horário como em frequência. 

 

TRABALHO EM EQUIPE - Habilidade de interagir com os demais membros da equipe e 
saber ouvir posições contrárias. Busca alternativas e contribui para a atuação positiva dos 
demais. Está sempre pronto a cooperar.   

 

DIMENSÃO INDIVIDUAL – Características presentes nas atitudes e comportamentos que destacam o 
colaborador. 

ATUALIZAÇÃO - É preocupado com seu desenvolvimento profissional. Toma para si a 
responsabilidade de manter-se atualizado. Procura prover os meios de preencher as lacunas 
de competências técnico-funcionais, solicitando, quando necessário, apoio institucional.      

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL - É cuidadoso com o vestuário e a apresentação visual, estando 
sempre arrumado, asseado e penteado. 

 

ORIENTAÇÃO PARA O USUÁRIO - Estabelece contatos pessoais, independentes de nível 
hierárquico, de forma assertiva, buscando atender às expectativas e necessidades dos usuários 
internos e/ou externos. 

 

FLEXIBILIDADE / ADAPTABILIDADE - Reage bem a mudanças. Tem facilidade para utilizar 
novos métodos, procedimentos e ferramentas, adaptando-se rapidamente às necessidades e 
mudanças na rotina de seu trabalho. 

 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL - Habilidade no relacionamento com seus pares, 
superiores, subordinados (se houver) e usuários. 

 

TOTAL DE PONTO  

NOTA FINAL  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 


