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APRESENTAÇÃO 
 
 

Este documento apresenta os elementos básicos do modelo conceitual da sistemática para Avaliação 
de Habilidades Gerenciais desenvolvida e aplicada pela PERSPECTIVA, incluindo o processo 
metodológico, o objeto da avaliação, o instrumento de avaliação e uma metodologia para elaboração 
de Planos Individuais de Desenvolvimento Gerencial a partir dos resultados da avaliação.  
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I. Introdução
 

 
 
O exercício de funções gerenciais, além de experiência e conhecimentos, exige do gestor uma série 
de habilidades, cuja presença é fundamental para obter resultados satisfatórios em todos os papéis e 
atividades que lhe cabe desempenhar. 
 
Qualquer gerente, independente do seu nível hierárquico e do órgão específico que gerencia, precisa 
estabelecer metas, definir planos, negociar, dar e receber feedback, delegar, administrar seu tempo, 
conduzir ou participar de reuniões, motivar, comunicar-se, controlar resultados, relacionar-se, avaliar 
o desempenho dos seus colaboradores, premiar e punir, liderar, etc. 
 
Avaliar estas e outras habilidades gerenciais é uma condição indispensável para estabelecer Planos 
Individuais de Desenvolvimento Gerencial que atendam as necessidades específicas de cada 
gerente. Caso contrário, corre-se o sério risco de alocar tempo e recursos, tanto da empresa quanto 
dos gerentes envolvidos, em atividades de desenvolvimento que apresentam pequenas chances de 
sucesso, no que se refere à melhoria do desempenho gerencial. 
 
Por outro lado, dispor de um diagnóstico completo a respeito de habilidades gerenciais constitui um 
subsídio importante na hora de promover, substituir ou selecionar um gerente. 
 
Contudo, poucas empresas praticam este tipo de avaliação e, conseqüentemente, é comum 
encontrar casos de programas de desenvolvimento gerencial mal sucedidos, desperdício de recursos 
e muitas queixas, tanto por parte dos gerentes, que sentem que suas necessidades não são 
adequadamente atendidas, quanto por parte dos responsáveis pelos programas de desenvolvimento, 
que alegam falta de interesse e motivação por parte dos gerentes. 
 
Este fato, aliado à freqüente falta de uma definição do Perfil Gerencial Desejado, traz como 
conseqüência, de forma inevitável, uma subotimização do nível de qualidade gerencial na 
organização. 
 
Uma das razões que contribui para isto é que avaliar habilidades gerenciais nem sempre constitui 
uma tarefa fácil, até porque não se trata, na maioria dos casos, de aferições que possam ser feitas de 
forma direta e objetiva. No entanto, a dificuldade da avaliação não diminui em nada a importância 
nem a necessidade de contar com ela. 
 
 
II. Objetivos da Avaliação de Habilidades Gerenciais

 

 
Os objetivos da Avaliação de Habilidades Gerenciais são: 
 
 Avaliar o grau em que os gerentes da Empresa possuem certas habilidades consideradas 

fundamentais para o exercício de funções gerenciais; 
 
 Possibilitar aos gerentes uma melhor compreensão dos fatores que impactam, positiva ou 

negativamente, o seu desempenho; 
 
 Permitir que os próprios gerentes participem na formulação de Planos Individuais de Melhoria do 

Desempenho Gerencial, fortalecendo seus pontos fortes e atenuando ou eliminando seus pontos 
fracos; 

 
 Fornecer subsídios à Alta Administração, no que se refere à escolha, preparação e promoção de 

gerentes; 
 
 Propiciar informações que permitam o desenvolvimento de Programas de Desenvolvimento 

Gerencial voltados para o atendimento de necessidades específicas da Empresa. 
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III. Processo Metodológico
 

 
 
A metodologia utilizada pela PERSPECTIVA para efetuar a Avaliação de Habilidades Gerenciais 
observa as seguintes etapas principais: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na sequencia é detalhada cada uma destas etapas. 
 
 
III.1 Definição do Objeto e Conteúdo da Avaliação

 

 
Para efetuar a Avaliação de Habilidades Gerenciais é estabelecida uma hierarquia dos aspectos a 
serem avaliados, os quais são classificados em Grupos, Assuntos e Questões, conforme ilustra a 
figura abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os Grupos utilizados com maior freqüência são: Gerenciamento de Pessoas, Gerenciamento de 
Tarefas e Características Pessoais.  
 
Cada Grupo deve ter diversos Assuntos a ele vinculados, de forma que o conjunto dos Assuntos 
permita avaliar o Grupo como um todo. 

PROCESSO METODOLÓGICO 

ETAPA DESCRIÇÃO 

01  Definição do Objeto e Conteúdo da Avaliação 

02  Construção do Instrumento de Avaliação 

03  Composição das Equipes de Avaliação 

04  Aplicação da Avaliação 

05  Tabulação dos Resultados 

06  Análise e Interpretação dos Resultados Estatísticos 

07 Elaboração de Relatórios da Avaliação 360
o
 

08 Avaliação Psicológica 

09  Elaboração do Laudo Conclusivo da Avaliação 

OBJETO DA 
AVALIAÇÃO 

GRUPO I GRUPO II GRUPO N 

ASSUNTO II.1 ASSUNTO II.2 ASSUNTO II.J 

QUESTÃO II.2.1 QUESTÃO II.2.2 QUESTÃO II.2.K 
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Por sua vez, cada Assunto deve ser composto por diversas Questões que, em conjunto, permitirão 
avaliar o Assunto como um todo. 
 
Através das respostas dadas pelos avaliadores às diversas questões são avaliadas as habilidades do 
gerente nos diversos assuntos vinculados aos vários grupos definidos. Assim, esta etapa se reveste 
de fundamental importância para o êxito do processo. 
 
Um exemplo da aplicação desta estrutura para definir o objeto da avaliação é apresentado na figura 
seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2 Construção do Instrumento de Avaliação

 

 
Uma vez definido o objeto de avaliação (Grupos, Assuntos e Questões), o próximo passo consiste em 
construir o instrumento de avaliação a ser utilizado (questionário).  
 
O instrumento de avaliação poderá ser um formulário impresso ou eletrônico, dependendo dos 
recursos de tecnologia da informação disponíveis e deverá conter apenas as Questões selecionadas, 
sem nenhuma identificação do Assunto e Grupo aos quais cada Questão está vinculada. 
 
Além disto, as Questões selecionadas deverão aparecer no instrumento de avaliação numa 
seqüência aleatória, de forma a evitar qualquer viés na avaliação. 
 
Para cada Questão incluída no instrumento de pesquisa, haverá cinco alternativas de resposta, de 
acordo com a seguinte legenda.  
 

1 
Discordo 

Totalmente 

 2 
Discordo em 
Grande Parte 

 3 
Não tenho 

opinião formada 

4 
Concordo em 
Grande Parte 

 5 
Concordo 

Totalmente 

 
Dessas alternativas de resposta, as duas primeiras são consideradas desfavoráveis, a terceira é 
considerada neutra e as duas últimas são consideradas favoráveis. Desta forma, quanto mais 
respostas favoráveis o avaliado obtiver, melhor será sua avaliação em cada um dos Assuntos e 
Grupos examinados. 

OBJETO DA 
AVALIAÇÃO 

GERENCIAMENTO 
DE PESSOAS 

GERENCIAMENTO 
DE TAREFAS 

 

CARACTERÍSTICAS 
PESSOAIS 

PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO CONTROLE 

O avaliado distribui de 

forma adequada as 
tarefas entre seus 

colaboradores 

O avaliado fornece 
informações, documentos e 

relatórios com rapidez e 

precisão. 
 

A mesa de trabalho do 

avaliado está sempre 
limpa e arrumada, sem 

acúmulo de papéis. 
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O instrumento de avaliação deve identificar o avaliado e o avaliador e incluir as instruções de 
preenchimento, bem como as orientações necessárias para esclarecimento de eventuais dúvidas que 
surjam durante o processo de avaliação, além do prazo e forma de devolução do instrumento de 
avaliação devidamente preenchido.  
 
Um modelo ilustrativo do instrumento de avaliação é apresentado abaixo. 
 
 

Instrumento de Avaliação 
 
Avaliado: Ricardo André Gomes          Função: Gerente 
Empresa: PERSPECTIVA            Área: Coordenadoria de Pesquisas 
Avaliador: João Ernesto da Silva          Categoria: Superior 
Instrumento: AHG-0001             Período de Aplicação: DEZ/2011 

 
1 

Discordo 
Totalmente 

 2 
Discordo em 
Grande Parte 

 3 
Não tenho opinião 

formada 

4 
Concordo em 
Grande Parte 

 5 
Concordo 

Totalmente 

 

01 
O avaliado proporciona aos seus colaboradores a autonomia necessária para 
o cumprimento das metas.      

02 O avaliado encoraja as pessoas a progredir e competir positivamente.      

03 O avaliado estabelece metas de forma clara e objetiva.      

04 
O avaliado participa ativamente de reuniões de trabalho procurando contribuir 
de forma efetiva para a solução de problemas.      

05 
O avaliado proporciona oportunidades de desenvolvimento para seus 
colaboradores.      

06 
O avaliado distribui de forma adequada as tarefas e atribuições entre seus 
colaboradores.      

07 
O avaliado, quando solicitado, fornece informações, documentos e relatórios 
com rapidez e precisão.      

08 
O avaliado, quando solicitado, fornece informações, documentos e relatórios 
com rapidez e precisão.      

09 
A mesa de trabalho do avaliado está sempre limpa e arrumada, sem acúmulo 
de papéis.      

10 
O avaliado estabelece uma pauta de reunião antes da sua realização, 
divulgando-a com antecedência aos participantes.      

11 O avaliado utiliza uma agenda para marcar seus compromissos.      

12 O avaliado raramente cancela, adia ou atrasa compromissos agendados.      

13 
O avaliado se relaciona adequadamente com superiores, pares e 
colaboradores.      

14 
O avaliado consegue manter um clima de harmonia entre seus pares e 
colaboradores.      

 
 
Um modelo real do instrumento de avaliação é apresentado no Anexo II deste documento.   
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III.3 Composição das Equipes de Avaliação
 

 
 
A Avaliação de Habilidades Gerenciais é feita com base no conceito de “Avaliação 360

o
”, segundo o 

qual a avaliação de cada gerente é feita por uma “Equipe de Avaliação”, composta por diversas 
categorias de avaliadores, conforme mostra a tabela seguinte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As quatro primeiras categorias de avaliadores devem estar presentes em todas as Equipes de 
Avaliação. A última categoria é opcional. 
 
Na composição das equipes de avaliação, dependendo da cultura e interesse da empresa, podem ser 
utilizados diversos critérios para escolher os avaliadores das categorias “Pares”, “Colaboradores” e 
“Outros”, principalmente quando o número de pessoas que podem ser classificados nestas categorias 
é bastante grande. Dentre estes critérios cabe mencionar: 
 
 Indicação feita pelo superior hierárquico do gerente a ser avaliado; 

 Indicação feita pela equipe responsável pelo processo de avaliação; 

 Indicação feita pelo próprio gerente a ser avaliado; 

 Indicação aleatória, entre aqueles que pertencem a cada categoria de avaliadores; 

 Indicação feita com a participação de todos os envolvidos no processo. 

 
De qualquer forma, seja qual for o critério utilizado para compor as Equipes de Avaliação, o mais 
importante é que os avaliadores conheçam com uma certa profundidade o gerente a ser avaliado e 
que o relacionamento com ele seja intenso. 
 
Uma vez definida a composição das Equipes de Avaliação, é recomendável que todos os avaliadores 
sejam previamente avisados de que participarão do processo de avaliação. Ao fazer esta 
comunicação, é possível que algumas das pessoas selecionadas se recusem a participar do 
processo. Se este for o caso, elas devem ser substituídas, antes de iniciar a avaliação. 
 
 
  

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE AVALIAÇÃO 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 

AVALIADO É o gerente a ser avaliado, o qual deve fazer uma autoavaliação. 

SUPERIOR É o superior hierárquico do gerente. 

PARES 

São gerentes do mesmo nível hierárquico que o gerente avaliado 
e, de preferência, subordinados ao mesmo superior hierárquico. 
Recomenda-se que o número de avaliadores nesta categoria 
seja de no mínimo 2 (dois), não existindo limitações quanto ao 
número máximo.  

COLABORADORES 

São pessoas vinculadas diretamente ao gerente avaliado, 
podendo ser gerentes ou não. Recomenda-se que o número de 
avaliadores nesta categoria seja de no mínimo 3 (três), não 
existindo limitações quanto ao número máximo.  

OUTROS 

São pessoas não vinculadas diretamente ao gerente avaliado, 
mas que tem um relacionamento freqüente com ele. Nesta 
categoria podem ser enquadrados, por exemplo: gerentes de 
outras áreas, clientes, fornecedores, etc. 



 
  
 

 
8 

III.4 Aplicação da Avaliação
 

 
Concluída a composição das Equipes de Avaliação é hora de aplicar a os instrumentos de avaliação, 
os quais podem assumir a forma de formulários impressos ou eletrônicos, de acordo com os recursos 
de tecnologia da informação disponíveis. 
 
Antes de serem distribuídos, é importante que os instrumentos de avaliação sejam organizados por 
avaliador, dado que, em muitos casos, uma única pessoa deverá avaliar mais de um gerente, 
pertencendo a diversas Categorias de Avaliador, dependendo das Equipes de Avaliação das quais 
fará parte. Assim, uma única pessoa pode ser o Gerente Avaliado numa determinada equipe, o 
Gerente Superior numa outra, um Gerente Par numa terceira e, ainda, um Colaborador numa quarta 
equipe. 
 
  
III.5 Tabulação dos Resultados

 

 
 
Uma vez concluída a aplicação dos instrumentos de avaliação, deverão ser tabulados os resultados 
de cada equipe de avaliação. Esta tabulação deverá gerar os seguintes relatórios: 
 
 
 Tabulação de Respostas por Assunto/Questões 

 
Apresenta a freqüência das respostas por Questão, dentro de cada um dos Assuntos incluídos no 
Instrumento de Avaliação a ser utilizado. Para cada Questão as respostas deverão ser agrupadas 
conforme a Categoria do Avaliador (avaliado, superior, pares, colaboradores e outros) indicando a 
média e desvio padrão das respostas de cada Categoria numa Equipe de Avaliação específica, bem 
como a média de cada Categoria na Empresa como um todo.  

 
 

 Tabulação de Respostas por Grupo/Assuntos 
 
Apresenta a freqüência das respostas por Assunto, dentro de cada um dos Grupos incluídos no 
Instrumento de Avaliação a ser utilizado. Para cada Assunto as respostas deverão ser agrupadas 
conforme a Categoria do Avaliador (avaliado, superior, pares, colaboradores e outros), indicando a 
média e desvio padrão das respostas de cada Categoria numa Equipe de Avaliação específica, bem 
como a média de cada Categoria na Empresa como um todo.  
 
 
 Tabulação de Respostas por Grupo 

 
Apresenta a freqüência das respostas por Grupo. Para cada Grupo as respostas deverão ser 
agrupadas conforme a Categoria do Avaliador (avaliado, superior, pares, colaboradores e outros) 
indicando a média e desvio padrão das respostas de cada Categoria numa Equipe de Avaliação 
específica, bem como a média de cada Categoria na Empresa como um todo.  
 
 
III.6 Análise e Interpretação dos Resultados

 

 
 
Nesta etapa são analisados e interpretados os resultados estatísticos resultantes da Avaliação de 
Habilidades Gerenciais. Tais resultados são classificados de acordo com as seguintes Classes de 
Resultados: 
 
 Avaliação Alta: 
 
Ocorre quando o resultado consolidado de uma determinada categoria de avaliadores se situa entre 
4,0 e 5,0. 
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 Avaliação Média Alta: 
 
Ocorre quando o resultado consolidado de uma determinada categoria de avaliadores se situa entre 
3,0 e 3,9. 
  
 Avaliação Média Baixa:  
 
Ocorre quando o resultado consolidado de uma determinada categoria de avaliadores se situa entre 
2,0 e 2,9. 
  
 Avaliação Baixa:    
 
Ocorre quando o resultado consolidado de uma determinada categoria de avaliadores se situa entre 
1,0 e 1,9. 
 
Adicionalmente, ainda nesta etapa, os resultados estatísticos resultantes da Avaliação de Habilidades 
Gerenciais são classificados, de acordo com a seguinte tipologia: 
 
 Ponto Forte Visível:   
 
Ocorre quando a média do avaliado e a média dos avaliadores de uma categoria com a qual esta 
está sendo comparada foram classificadas como “Alta” ou “Média Alta”. 
 
 Ponto Forte Invisível: 
 
Ocorre quando a média do avaliado foi classificada como “Baixa” ou “Média Baixa” e a média dos 
avaliadores de uma categoria, com a qual esta está sendo comparada, foi classificada como “Alta” ou 
“Média Alta”. 
 

 Ponto Fraco Visível: 
 
Ocorre quando a média do avaliado e a média dos avaliadores de uma categoria, com a qual essa 
está sendo comparada, foram classificadas como “Baixa” ou “Média Baixa”. 
 
 Ponto Fraco Invisível: 
 
Ocorre quando a média do avaliado foi classificada como “Alta” ou “Média Alta” e a média dos 
avaliadores de uma categoria, com a qual esta está sendo comparada, foi classificada como “Baixa” 
ou “Média Baixa”. 

 
A classificação dos os resultados estatísticos resultantes da Avaliação de Habilidades Gerenciais é 
feita por Questões, por Assuntos e por Grupos, para cada gerente avaliado. 
 
 
III.7 Elaboração de Relatórios da Avaliação 360

o 

 
Nesta etapa são elaborados os Relatórios da Avaliação de Habilidades Gerenciais, os quais incluem 
relatórios individuais e corporativos. 
 
Dentre os principais Relatórios Individuais que podem ser obtidos, cabe destacar os seguintes: 
 
 Resultados Globais por Grupo de Assuntos       

 Resultados Globais por Categoria de Avaliadores      

 Resultados Estatísticos Globais        

 Resultados Estatísticos por Grupo de Assuntos       
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 Resultados Estatísticos por Assunto        

 Comparação de Resultados por Grupo de Assuntos      

 Resultados por Assunto e Questão        

 Assuntos Críticos          

 Questões Críticas     

 
Dentre os principais Relatórios Corporativos, por sua vez, cabe destacar os seguintes: 
 

 Instrumentos de Avaliação         

 Equipes de Avaliação          

 Avaliações por Avaliador         

 Resultados Globais da Avaliação        

 Resultados por Grupo de Assuntos        

 Resultados por Assunto         

 Resultados por Questão         

 
Alguns modelos de relatórios da Avaliação de Habilidades Gerenciais são apresentados no Anexo III 
deste documento. 
 
 
III.8 Avaliação Psicológica

 

 
Esta etapa é opcional e depende do interesse e necessidades específicas da empresa contratante. 
 
Consiste na avaliação psicológica dos gerentes que participam do processo de avaliação, com o 
intuito de identificar o perfil psicológico do avaliado, bem como a presença, ou não, de características 
e aptidões específicas que façam parte do Perfil Gerencial Desejado da função exercida pelo 
avaliado. 
 
A avaliação psicológica é efetuada através da utilização de técnicas próprias para esta finalidade, tais 
como: dinâmicas de grupo, entrevistas, aplicação de testes psicológicos e/ou outros meios a serem 
definidos no projeto específico. 
 
 
III.9 Elaboração do Laudo Conclusivo da Avaliação

 

 
Nesta etapa é elaborado um relatório individual e conclusivo, considerando simultaneamente os 
resultados da Avaliação 360

o
 e a Avaliação Psicológica, se for o caso, indicando, principalmente, os 

pontos fortes e fracos de cada avaliado, os gaps de competência e as potencialidades que devem ser 
desenvolvidas.  
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IV. Objeto da Avaliação 

 

IV.1 Grupos de Assuntos Avaliados 

 

De acordo com a metodologia para Avaliação de Habilidades Gerenciais, desenvolvida e aplicada 
pela PERSPECTIVA, fazem parte do objeto da Avaliação de Habilidades Gerenciais os seguintes 
Grupos de Assuntos: 
 

 

 

 

 

 
IV.2 Assuntos Avaliados 

 

Os Assuntos que compõem cada um dos Grupos de Assuntos descritos no item anterior são definidos 
de acordo com as necessidades específicas da empresa contratante, principalmente, nos casos em 
que já existe a definição formal do Perfil Gerencial Desejado para este tipo de funções. 
 
As tabelas seguintes apresentam os Assuntos considerados com maior frequência, em cada um dos 
Grupos de Assuntos relacionados e descritos no item anterior. 
  

Gestão de  

Pessoas 

Gestão de  

Tarefas 

Características 
Pessoais 

Aspectos 
Complementares 

DESCRIÇÃO DOS GRUPOS DE ASSUNTOS 

N
O 

GRUPO DESCRIÇÃO 

G-01 Gestão de Pessoas 
Avalia as habilidades do gestor para lidar adequadamente com sua 
equipe. 

G-02 Gestão de Tarefas 
Avalia as habilidades do gestor para lidar adequadamente com as 
tarefas próprias do exercício de funções gerenciais. 

G-03 
Características 
Pessoais 

Avalia se o gestor possui algumas características pessoais 
consideradas facilitadoras do exercício de funções gerenciais. 

G-04 
Aspectos 
Complementares 

Avalia a percepção dos avaliadores sobre o perfil e competência 
global do gestor em relação à função que exerce. 
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ASSUNTOS DO GRUPO GESTÃO DE PESSOAS 

N
O 

ASSUNTO DESCRIÇÃO 

A-01 
Administração de 
Conflitos 

Habilidade para resolver disputas pessoais e profissionais que 
interferem no ambiente de trabalho. 

A-02 
Desenvolvimento de 
Equipes 

Habilidade para criar sinergia entre os colaboradores, de forma a 
potencializar as vantagens do trabalho de equipe. 

A-03 
Desenvolvimento de 
Pessoas 

Habilidade para formar, capacitar, orientar e desenvolver 
colaboradores, propiciando oportunidades de crescimento pessoal e 
profissional. 

A-04 
Fornecimento e 
Recebimento de 
Feedback 

Habilidade para fazer e receber críticas e sugestões construtivas 
que beneficiem o desenvolvimento dos trabalhos. 

A-05 
Motivação dos 
Colaboradores 

Habilidade para identificar e fortalecer os fatores que favorecem a 
produção e a produtividade dos colaboradores, eliminando ou 
atenuando as causas de insatisfação no trabalho. 

A-06 
Relacionamento 
Interpessoal 

Habilidade para interagir com pessoas e grupos, demonstrando 
compreensão, tolerância, respeito à individualidade, ausência de 
atritos interpessoais e convivência harmoniosa 

ASSUNTOS DO GRUPO GESTÃO DE TAREFAS 

N
O 

ASSUNTO DESCRIÇÃO 

A-07 Administração do Tempo 
Habilidade para gerenciar o tempo disponível de forma eficaz, 
priorizando as atividades importantes e cumprindo prazos e 
compromissos. 

A-08 
Compromisso com 
Resultados 

Dedicação e envolvimento no trabalho, com o intuito de cumprir as 
metas estabelecidas. 

A-09 
Conhecimento 
Profissional 

Nível de conhecimento do empregado com relação aos elementos 
teóricos e práticos necessários à compreensão e execução de todas 
as fases do trabalho sob sua responsabilidade. 

A-10 Delegação 

Habilidade para descentralizar a execução de tarefas complexas, 
atribuindo aos colaboradores a autoridade necessária para que 
decidam e tomem a iniciativa em assuntos inerentes às suas 
funções 

A-11 Organização 
Habilidade para ordenar e distribuir recursos e tarefas de forma a 
facilitar e racionalizar o desenvolvimento dos trabalhos sob sua 
responsabilidade. 

A-12 Planejamento 
Habilidade para estabelecer objetivos e metas, prevendo a 
ocorrência de eventuais dificuldades e antecipando as soluções 
necessárias. 

A-13 
Suporte e Orientação 
para o Trabalho 

Capacidade e habilidade para auxiliar colaboradores no 
cumprimento de suas responsabilidades profissionais, através da 
orientação e supervisão adequadas. 

A-14 Tomada de Decisões 

Habilidade para identificar e avaliar de forma adequada as 
alternativas de solução para um determinado problema, escolhendo, 
em tempo hábil, aquela que melhor atenda aos interesses da 
Empresa. 
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IV.3 Questões Avaliadas 

 
Da mesma forma que no caso anterior, as Questões utilizadas para avaliar cada Assunto são 
definidas de acordo com as necessidades específicas da empresa contratante, tendo como referência 
inicial uma relação de Questões fornecida pela PERSPECTIVA. 
 
A tabela seguinte apresenta as Questões selecionadas com maior frequência, para avaliar cada um 
dos Assuntos relacionados e descritos no item anterior. 
 
  

ASSUNTOS DO GRUPO CARACTERÍSTICAS PESSOAIS 

N
O 

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO 

A-15 Auto-Desenvolvimento 
Interesse em investir esforços no seu próprio desenvolvimento 
profissional, independente das oportunidades oferecidas e 
patrocinadas pela Empresa. 

A-16 Comunicação 
Habilidade para expressa idéias com lógica e objetividade, por 
escrito e oralmente, preocupando-se em verificar o entendimento 
das mensagens transmitidas e recebidas. 

A-17 Credibilidade 
Confiança que terceiros depositam numa determinada pessoa em 
função da sua coerência e competência profissional. 

A-18 Criatividade   
Capacidade de propor soluções ou alternativas originais, passíveis 
de execução e apropriadas à realidade da Empresa. 

A-19 Equilíbrio Emocional 
Capacidade de controlar de forma eficaz emoções e pressões, 
preservando a capacidade de agir e pensar com equilíbrio e 
normalidade. 

A-20 Espírito de Equipe 
Habilidade para desenvolver trabalhos em grupo, mantendo uma 
postura favorável à participação e colaboração em prol do sucesso 
da equipe. 

A-21 Flexibilidade 
Capacidade de adaptar-se com facilidade a situações novas ou 
pressões de trabalho e assimilar rapidamente as mudanças que 
ocorrem no ambiente de trabalho. 

A-22 Iniciativa 
Habilidade para atuar sobre as causas dos problemas antes que 
eles aconteçam, adotando uma posição proativa em relação a eles. 

A-23 Liderança 
Capacidade de influenciar pessoas, com base em competências 
pessoais e profissionais, conquistando a credibilidade, confiança e  
aceitação dos colegas e colaboradores. 

ASSUNTOS DO GRUPO ASPECTOS COMPLEMENTARES 

N
O 

DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO 

A-24 Avaliação Global 
Percepção global sobre a adequabilidade do perfil gerencial, sobre o 
desempenho do gerente e sobre suas possibilidades de carreira. 
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RELAÇÃO DE QUESTÕES MAIS FREQUENTES, POR GRUPO E ASSUNTO 

GRUPO ASSUNTO QUESTÃO 

Gestão de Pessoas 
Administração de 
Conflitos 

Quando entra em conflito o avaliado procura 
compreender o ponto de vista dos outros e reage de 
forma flexível. 

Gestão de Pessoas 
Administração de 
Conflitos 

Ao mediar disputas entre outras pessoas, o avaliado 
procura um acordo justo para resolver o conflito. 

Gestão de Pessoas 
Administração de 
Conflitos 

O avaliado consegue lidar com situações de conflito de 
forma adequada.  

Gestão de Pessoas 
Administração de 
Conflitos 

Ao lidar com situações de conflito, o avaliado faz com que 
as partes expressem seus pontos de vista com calma e 
clareza. 

Gestão de Pessoas 
Desenvolvimento de 
Equipes 

O avaliado participa e incentiva atividades que fortaleçam 
os relacionamentos na equipe. 

Gestão de Pessoas 
Desenvolvimento de 
Equipes 

O avaliado incentiva e valoriza o trabalho em equipe, 
fortalecendo a integração e coesão de seus 
colaboradores. 

Gestão de Pessoas 
Desenvolvimento de 
Equipes 

O avaliado consegue fazer com que seus colaboradores 
cooperem espontaneamente entre eles. 

Gestão de Pessoas 
Desenvolvimento de 
Equipes 

O avaliado encoraja as pessoas a falar, expressar suas 
idéias e participar das decisões 

Gestão de Pessoas 
Desenvolvimento de 
Equipes 

O avaliado valoriza a opinião dos membros da equipe na 
certeza de que cada um tem contribuições a oferecer. 

Gestão de Pessoas 
Desenvolvimento de 
Pessoas 

O avaliado proporciona oportunidades de 
desenvolvimento para todos seus colaboradores, de 
acordo com as necessidades individuais 

Gestão de Pessoas 
Desenvolvimento de 
Pessoas 

O avaliado se preocupa em identificar corretamente as 
necessidades de treinamento dos colaboradores. 

Gestão de Pessoas 
Desenvolvimento de 
Pessoas 

O avaliado assegura-se que os membros da sua equipe 
estão adequadamente treinados para o trabalho que 
devem realizar. 

Gestão de Pessoas 
Desenvolvimento de 
Pessoas 

O avaliado demonstra estar ciente da sua 
responsabilidade para com o desenvolvimento 
profissional de seus colaboradores 

Gestão de Pessoas 
Desenvolvimento de 
Pessoas 

O avaliado incentiva seus colaboradores a se 
autodesenvolver e reconhece quando as pessoas tomam 
a iniciativa neste sentido. 

Gestão de Pessoas 
Fornecimento e 
Recebimento de 
Feedback 

O avaliado oferece feedback crítico, honesto e freqüente 
sobre o trabalho de seus colaboradores. 

Gestão de Pessoas 
Fornecimento e 
Recebimento de 
Feedback 

O avaliado explica a seus colaboradores de que forma 
eles terão seu desempenho avaliado. 

Gestão de Pessoas 
Fornecimento e 
Recebimento de 
Feedback 

O avaliado aceita e encoraja o recebimento de críticas 
construtivas sobre sua atuação. 

Gestão de Pessoas 
Fornecimento e 
Recebimento de 
Feedback 

O avaliado certifica-se de que seus colaboradores saibam 
como estão se desempenhando 
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RELAÇÃO DE QUESTÕES MAIS FREQUENTES, POR GRUPO E ASSUNTO 

GRUPO ASSUNTO QUESTÃO 

Gestão de Pessoas 
Fornecimento e 
Recebimento de 
Feedback 

Ao dar feedback, o avaliado é construtivo, sugerindo 
idéias para melhorar. 

Gestão de Pessoas 
Motivação dos 
Colaboradores 

O avaliado procura manter-se informado sobre os fatores 
que influenciam positiva ou negativamente o clima 
organizacional na sua área. 

Gestão de Pessoas 
Motivação dos 
Colaboradores 

O avaliado é capaz de gerar entusiasmo e compromisso 
com o alcance das metas da sua área. 

Gestão de Pessoas 
Motivação dos 
Colaboradores 

O avaliado age de forma a contribuir para a criação e 
manutenção de um adequado clima organizacional na 
sua área de trabalho. 

Gestão de Pessoas 
Motivação dos 
Colaboradores 

O avaliado incentiva a utilização do potencial individual de 
seus colaboradores, reconhecendo o valor de cada um. 

Gestão de Pessoas 
Motivação dos 
Colaboradores 

O avaliado dedica tempo suficiente para incentivar e 
motivar sua equipe de trabalho, 

Gestão de Pessoas 
Relacionamento 
Interpessoal 

O avaliado respeita as diferenças individuais dos 
membros de sua equipe e de seus pares. 

Gestão de Pessoas 
Relacionamento 
Interpessoal 

O avaliado utiliza as habilidades pessoais para relacionar-
se profissionalmente e evitar situações de atrito. 

Gestão de Pessoas 
Relacionamento 
Interpessoal 

O avaliado trata com respeito às pessoas com as quais 
se relaciona, incluindo colaboradores, pares, superiores e 
clientes 

Gestão de Pessoas 
Relacionamento 
Interpessoal 

O avaliado não demonstra ter preconceitos no que se 
refere à raça, sexo, etnia ou religião. 

Gestão de Pessoas 
Relacionamento 
Interpessoal 

O avaliado mantém um bom relacionamento com 
superiores, pares, colaboradores, fornecedores e clientes. 

Gestão de Tarefas 
Administração do 
Tempo 

O avaliado sabe distinguir a diferença entre o que é 
importante e o que é urgente. 

Gestão de Tarefas 
Administração do 
Tempo 

O avaliado prioriza suas tarefas de forma eficaz, evitando 
a perda de tempo. 

Gestão de Tarefas 
Administração do 
Tempo 

O avaliado raramente cancela, adia ou atrasa 
compromissos agendados. 

Gestão de Tarefas 
Administração do 
Tempo 

O avaliado é pontual em reuniões e outros compromissos 
e raramente é preciso esperar por ele. 

Gestão de Tarefas 
Administração do 
Tempo 

O avaliado estabelece e administra suas prioridades de 
forma adequada. 

Gestão de Tarefas 
Compromisso com 
Resultados 

O avaliado exige qualidade nas atividades e serviços 
executados pela sua equipe. 

Gestão de Tarefas 
Compromisso com 
Resultados 

O avaliado é dedicado ao trabalho e se esforça para 
satisfazer da melhor forma possível as necessidades e 
expectativas dos clientes internos e externos. 

Gestão de Tarefas 
Compromisso com 
Resultados 

O avaliado empenha-se em atingir os objetivos e metas 
sob sua responsabilidade. 

Gestão de Tarefas 
Compromisso com 
Resultados 

O avaliado é exigente quanto ao cumprimento de prazos 
e quando ocorrem atrasos são decorrentes, normalmente, 
de causas que estão fora do seu alcance. 
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RELAÇÃO DE QUESTÕES MAIS FREQUENTES, POR GRUPO E ASSUNTO 

GRUPO ASSUNTO QUESTÃO 

Gestão de Tarefas 
Compromisso com 
Resultados 

O avaliado gerencia de forma eficiente e eficaz os 
recursos da empresa que são colocados à sua 
disposição. 

Gestão de Tarefas 
Conhecimento 
Profissional 

O avaliado goza de um bom prestígio profissional junto 
aos seus colaboradores e colegas de trabalho. 

Gestão de Tarefas 
Conhecimento 
Profissional 

O avaliado tem plena condição de orientar tecnicamente o 
trabalho de seus colaboradores 

Gestão de Tarefas 
Conhecimento 
Profissional 

O avaliado é respeitado na empresa em função da sua 
capacidade profissional. 

Gestão de Tarefas 
Conhecimento 
Profissional 

O avaliado está completamente familiarizado com os 
serviços, produtos e atividades da área que ele gerencia. 

Gestão de Tarefas 
Conhecimento 
Profissional 

O avaliado domina os conhecimentos técnicos 
relacionados à sua área de atuação. 

Gestão de Tarefas 
Conhecimento 
Profissional 

O avaliado goza de um bom prestígio profissional junto 
aos seus colaboradores e colegas de trabalho. 

Gestão de Tarefas Delegação 
O avaliado permite que seus colaboradores dirijam suas 
próprias atividades. 

Gestão de Tarefas Delegação 
O avaliado permite que seus colaboradores decidam 
sobre questões vinculadas às atividades que eles 
desenvolvem. 

Gestão de Tarefas Delegação 
Quando o avaliado precisa se ausentar do trabalho por 
qualquer motivo, as atividades da sua área continuam a 
ser desenvolvidas normalmente. 

Gestão de Tarefas Delegação 
O avaliado proporciona aos seus colaboradores a 
autonomia necessária para o bom desempenho de suas 
atividades. 

Gestão de Tarefas Delegação 
O avaliado permite que as pessoas da sua equipe 
planejam seu trabalho da forma que acharem mais 
conveniente. 

Gestão de Tarefas Organização 
O avaliado, quando solicitado, fornece informações, 
documentos e relatórios com rapidez e precisão. 

Gestão de Tarefas Organização 
A mesa de trabalho do avaliado está sempre limpa e 
arrumada, sem acúmulo de papéis. 

Gestão de Tarefas Organização 
O avaliado estabelece com clareza as atribuições e 
responsabilidades dos membros da sus equipe. 

Gestão de Tarefas Organização 
O avaliado organiza sistematicamente o trabalho em 
função dos objetivos e metas sob sua responsabilidade. 

Gestão de Tarefas Organização 
O avaliado elabora relatórios bem estruturados e 
apresentados. 

Gestão de Tarefas Planejamento 
O avaliado consegue relacionar as metas da sua equipe 
aos objetivos globais da organização. 

Gestão de Tarefas Planejamento 
O avaliado estabelece planos realistas para atingir as 
metas sob sua responsabilidade. 

Gestão de Tarefas Planejamento 
O avaliado estabelece prazos adequados para o 
cumprimento das metas sob sua responsabilidade. 

Gestão de Tarefas Planejamento 
O avaliado confere importância ao planejamento das 
atividades da sua área. 

Gestão de Tarefas Planejamento O avaliado estabelece objetivos e metas de forma clara. 
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RELAÇÃO DE QUESTÕES MAIS FREQUENTES, POR GRUPO E ASSUNTO 

GRUPO ASSUNTO QUESTÃO 

Gestão de Tarefas 
Suporte e Orientação 
para o Trabalho 

O avaliado explica para sua equipe quais são os 
resultados e comportamentos que dela se esperam. 

Gestão de Tarefas 
Suporte e Orientação 
para o Trabalho 

O avaliado procura proporcionar todos os recursos 
necessários para a execução adequada dos planos e 
atividades da sua área. 

Gestão de Tarefas 
Suporte e Orientação 
para o Trabalho 

O avaliado aloca tempo suficiente para orientar seus 
colaboradores sobre o trabalho a ser realizado. 

Gestão de Tarefas 
Suporte e Orientação 
para o Trabalho 

O avaliado traduz a visão, missão e objetivos da empresa 
em metas e prioridades para seus colaboradores. 

Gestão de Tarefas 
Suporte e Orientação 
para o Trabalho 

Ao orientar outra pessoa, o avaliado certifica-se que 
tenha adquirido a habilidade necessária, observando e 
dando feedback. 

Gestão de Tarefas Tomada de Decisões 
O avaliado incentiva a participação dos subordinados na 
tomada de decisões. 

Gestão de Tarefas Tomada de Decisões 
O avaliado toma decisões baseadas na análise eficaz das 
variáveis envolvidas. 

Gestão de Tarefas Tomada de Decisões 
O avaliado costuma assumir a responsabilidade pelas 
decisões que ele toma. 

Gestão de Tarefas Tomada de Decisões 
O avaliado costuma decidir de forma rápida e acertada 
diante de acontecimentos inéditos. 

Gestão de Tarefas Tomada de Decisões 
O avaliado procura contar com a opinião de seus pares 
ao tomar decisões importantes. 

Características 
Pessoais 

Autodesenvolvimento O avaliado se preocupa com seu auto-desenvolvimento. 

Características 
Pessoais 

Autodesenvolvimento 
O avaliado assume a responsabilidade pelo seu próprio 
desenvolvimento profissional. 

Características 
Pessoais 

Autodesenvolvimento 
O avaliado está consciente das suas necessidades de 
treinamento e desenvolvimento. 

Características 
Pessoais 

Autodesenvolvimento 
O avaliado busca constantemente oportunidades de 
crescimento pessoal e profissional 

Características 
Pessoais 

Autodesenvolvimento 
O avaliado procura ativamente oportunidades para 
melhorar suas habilidades. 

Características 
Pessoais 

Comunicação 
Ao escutar, o avaliado mostra interesse no que as outras 
pessoas dizem e procura entender os pontos essenciais. 

Características 
Pessoais 

Comunicação 
O avaliado possui grande habilidade para fazer 
apresentações e expor idéias. 

Características 
Pessoais 

Comunicação 
O avaliado consegue destacar os pontos principais ao se 
comunicar de forma escrita ou verbal. 

Características 
Pessoais 

Comunicação 
Quando se comunica por escrito, o avaliado utiliza uma 
linguagem clara e objetiva. 

Características 
Pessoais 

Comunicação 
O avaliado se comunica verbalmente com facilidade e 
eloqüência, captando a atenção de quem o escuta. 

Características 
Pessoais 

Credibilidade 
O avaliado conta com a confiança de seus colaboradores, 
pares e superiores. 

Características 
Pessoais 

Credibilidade 
Quando o avaliado diz alguma coisa pode-se acreditar 
nele. 



 
  
 

 
18 

RELAÇÃO DE QUESTÕES MAIS FREQUENTES, POR GRUPO E ASSUNTO 

GRUPO ASSUNTO QUESTÃO 

Características 
Pessoais 

Credibilidade 
O avaliado costuma praticar aquilo que prega, 
demonstrando grande coerência entre o discurso e a 
prática. 

Características 
Pessoais 

Credibilidade 
O avaliado aplica as mesmas normas e regras para si 
mesmo e para os membros da sua equipe. 

Características 
Pessoais 

Credibilidade 
De uma maneira geral o avaliado cumpre prazos, 
promessas e compromissos. 

Características 
Pessoais 

Criatividade  
O avaliado é considerado uma pessoa criativa que está 
sempre à procura de novas idéias e alternativas. 

Características 
Pessoais 

Criatividade 
O avaliado está constantemente inovando e alterando a 
forma de fazer as coisas na sua área de trabalho. 

Características 
Pessoais 

Criatividade 
O avaliado consegue utilizar seu potencial para 
aperfeiçoar métodos e rotinas de trabalho. 

Características 
Pessoais 

Criatividade 
O avaliado freqüentemente apresenta idéias originais e 
oportunas, sendo capaz de adequar sugestões propostas 
por outros. 

Características 
Pessoais 

Criatividade 
Com freqüência o avaliado consegue visualizar formas 
alternativas para executar as tarefas sob sua 
responsabilidade. 

Características 
Pessoais 

Equilíbrio Emocional 
O avaliado demonstra alto grau de equilíbrio e bom senso 
no seu trabalho. 

Características 
Pessoais 

Equilíbrio Emocional 
O avaliado consegue administrar situações difíceis sem 
aumentar significativamente seu nível de estresse. 

Características 
Pessoais 

Equilíbrio Emocional 
O avaliado reage às reivindicações e críticas dos outros 
sem agressividade ou submissão desnecessárias 

Características 
Pessoais 

Equilíbrio Emocional 
O avaliado raramente perde o controle em situações de 
trabalho mantendo o equilíbrio e a calma. 

Características 
Pessoais 

Equilíbrio Emocional O avaliado não se aborrece nem se abala facilmente. 

Características 
Pessoais 

Espírito de Equipe 
O avaliado está sempre disposto a ajudar seus 
colaboradores, pares e superiores. 

Características 
Pessoais 

Espírito de Equipe 
O avaliado contribui constantemente com idéias e 
sugestões de melhoria, independente da área a ser 
beneficiada 

Características 
Pessoais 

Espírito de Equipe 
O avaliado integra-se facilmente em grupos ou equipes 
de trabalho, procurando contribuir para o sucesso no 
desenvolvimento das tarefas a serem realizadas. 

Características 
Pessoais 

Espírito de Equipe 
O avaliado coopera com outras pessoas de forma 
espontânea, na realização de trabalhos e na consecução 
de objetivos. 

Características 
Pessoais 

Espírito de Equipe 
O avaliado é receptivo às idéias de seus colaboradores, 
pares e superiores. 

Características 
Pessoais 

Flexibilidade 
O avaliado consegue mudar seu ponto de vista quando 
lhe apresentam argumentos convincentes. 

Características 
Pessoais 

Flexibilidade 
O avaliado é receptivo ao feedback pessoal e consegue 
mudar seu próprio comportamento no trabalho 

Características 
Pessoais 

Flexibilidade 
O avaliado adapta-se com facilidade a novas tecnologias, 
procedimentos e orientações 
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RELAÇÃO DE QUESTÕES MAIS FREQUENTES, POR GRUPO E ASSUNTO 

GRUPO ASSUNTO QUESTÃO 

Características 
Pessoais 

Flexibilidade 
O avaliado consegue reconhecer seus erros, corrigi-los e 
aprender com eles. 

Características 
Pessoais 

Flexibilidade 
O avaliado sabe defender suas idéias e ser flexível 
quando percebe que errou 

Características 
Pessoais 

Iniciativa 
O avaliado, quando se depara com um problema, toma 
providências imediatas sem precisar que lhe peçam. 

Características 
Pessoais 

Iniciativa 
O avaliado demonstra desembaraço na solução de 
problemas, apresentando boas soluções alternativas. 

Características 
Pessoais 

Iniciativa 
O avaliado costuma se antecipar na identificação de 
alternativas de melhoria de processos e métodos de 
trabalho. 

Características 
Pessoais 

Iniciativa 
O avaliado age de forma proativa, antecipando-se aos 
problemas, necessidades e oportunidades de trabalho, 
independente de instruções específicas. 

Características 
Pessoais 

Iniciativa 
Ao encontrar um problema, o avaliado procura resolvê-lo 
logo no início. 

Características 
Pessoais 

Liderança 
As idéias opiniões do avaliado costumam influenciar o 
comportamento e as decisões de seus colegas e pares. 

Características 
Pessoais 

Liderança 
O avaliado é considerado um líder por seus 
colaboradores e pares, independente da função ou cargo 
que exerce. 

Características 
Pessoais 

Liderança 
O avaliado inspira a confiança de seus colegas sendo 
capaz de, na maioria das vezes, persuadi-los a aceitarem 
suas idéias. 

Características 
Pessoais 

Liderança 
O avaliado congrega esforços visando alcançar os 
objetivos da empresa, conseguindo a cooperação de seus 
colaboradores. 

Características 
Pessoais 

Liderança 
A maioria dos colegas de trabalho do avaliado apreciam e 
valorizam suas opiniões. 

Aspectos 
Complementares 

Avaliação Global 
A maioria das pessoas considera o avaliado um gerente 
competente. 

Aspectos 
Complementares 

Avaliação Global 
O avaliado está preparado para assumir funções 
gerenciais de maior nível hierárquico.  

Aspectos 
Complementares 

Avaliação Global 
O avaliado apresenta um perfil profissional e gerencial 
adequado em relação à função que exerce. 
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SISTEMÁTICA PARA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES GERENCIAIS 

MODELO CONCEITUAL 

ANEXO A 

Instrumento de Avaliação 
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

 
Através deste questionário, a EMPRESA “XYZ” visa avaliar as habilidades dos seus gestores no que se refere ao 
gerenciamento de pessoas e tarefas, bem como a algumas características pessoais que influenciam o 
desempenho gerencial. 
 
O processo de Avaliação de Habilidades Gerenciais busca, fundamentalmente, obter subsídios que permitam a 
formulação de Planos Individuais de Desenvolvimento Gerencial, de forma a propiciar condições para o 
aperfeiçoamento do desempenho dos gerentes, através de ações específicas, definidas de acordo com 
necessidades individuais adequadamente diagnosticadas. 
 
Cada gestor será avaliado por uma Equipe de Avaliação composta pelo próprio gerente avaliado, o qual fará sua 
auto-avaliação; pelo superior hierárquico; por alguns pares (gestores do mesmo nível hierárquico do gestor 
avaliado); e pelos empregados subordinados ao gestor avaliado. Em cada Equipe de Avaliação apenas a 
autoavaliação e a avaliação do superior hierárquico não serão anônimas. Para os outros membros da Equipe de 
Avaliação (Pares e Colaboradores) serão conhecidos apenas os resultados da Categoria de Avaliadores e não 
os resultados individuais.  
 
Para o preenchimento correto deste instrumento de avaliação siga as seguintes instruções: 
 
1. A avaliação é composta de diversas questões sobre vários assuntos. Ao lado de cada questão existem cinco 

alternativas de resposta, numeradas de 1 a 5, que correspondem à seguintes legendas: 
 

 Discordo Totalmente 
 Discordo em Grande Parte 
 Não tenho Opinião Formada 
 Concordo em Grande Parte 
 Concordo Totalmente 

 
2. Analise cada questão, separadamente, selecionando a resposta que melhor represente sua opinião na 

listagem suspensa ao lado de cada questão. 
 
3. Ao analisar cada questão você deverá considerar apenas o que está sendo questionado. Mesmo que você 

tenha uma opinião global sobre o assunto, procure se concentrar apenas no fator que está sendo 
pesquisado. 

 
4. Caso a questão não se aplique ao seu caso específico, ou se você desconhece o assunto, selecione a 

resposta “em branco”. 
 
5. Se após marcar uma resposta você deseja alterá-la, selecionando a nova resposta na listagem suspensa ao 

lado de cada questão. 
 
6. A sua participação no processo de Avaliação de Habilidades Gerenciais é de fundamental importância, além 

de obrigatória. 
 
7. Concluído o preenchimento, envie o formulário para o e-mail coordenador@empresa.com.br. 
 
8. O preenchimento e devolução deste questionário deverá ser feito, impreterivelmente, até o dia xx de 

xxxxxx. 
 
9. Em caso de dúvidas sobre o preenchimento e devolução do questionário entre em contato com o 

Coordenador Interno da Avaliação ou com os consultores da PERSPECTIVA Consultores Associados na 
sala de reuniões ou através do telefone (XX) 9999-9999. 
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IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR AVALIADO 
NOME: 

 

FUNÇÃO: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR 
NOME: 

 

CARGO/FUNÇÃO: 

 

CATEGORIA (*): 

 

(*) A = Avaliado  S = Superior Hierárquico P = Gestor de igual nível hierárquico  E = Empregado Subordinado 

 

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA 

 
Discordo 

Totalmente
 

 
Discordo em 
Grande Parte 

 
Não Tenho 

Opinião Formada 

 
Concordo em 
Grande Parte 

 
Concordo 

Totalmente 

N
O 

QUESTÃO AVALIADA RESPOSTA 

001 
O avaliado respeita as diferenças individuais dos membros de sua equipe e de seus 
pares. 

Escolha uma 
resposta 

002 
O avaliado explica para sua equipe quais são os resultados e comportamentos que dela 
se esperam. 

Escolha uma 

resposta 

003 
O avaliado utiliza as habilidades pessoais para relacionar-se profissionalmente e evitar 
situações de atrito. 

Escolha uma 
resposta 

004 O avaliado incentiva a participação dos subordinados na tomada de decisões. 
Escolha uma 

resposta 

005 
Quando entra em conflito, o avaliado procura compreender o ponto de vista dos outros e 
reage de forma flexível. 

Escolha uma 
resposta 

006 
As idéias opiniões do avaliado costumam influenciar o comportamento e as decisões de 
seus colegas e pares. 

Escolha uma 
resposta 

007 
O avaliado goza de um bom prestígio profissional junto aos seus colaboradores e 
colegas de trabalho. 

Escolha uma 

resposta 

008 O avaliado participa e incentiva atividades que fortaleçam os relacionamentos na equipe. 
Escolha uma 

resposta 

009 O avaliado toma decisões baseadas na análise eficaz das variáveis envolvidas. 
Escolha uma 

resposta 

010 O avaliado conta com a confiança de seus colaboradores, pares e superiores. 
Escolha uma 

resposta 

011 O avaliado permite que seus colaboradores dirijam suas próprias atividades. 
Escolha uma 

resposta 

012 O avaliado sabe distinguir a diferença entre o que é importante e o que é urgente. 
Escolha uma 

resposta 

013 
O avaliado tem plena condição de orientar tecnicamente o trabalho de seus 

Colaboradores. 

Escolha uma 

resposta 

014 
O avaliado incentiva e valoriza o trabalho em equipe, fortalecendo a integração e coesão 
de seus colaboradores. 

Escolha uma 
resposta 

015 O avaliado está sempre disposto a ajudar seus colaboradores, pares e superiores. 
Escolha uma 

resposta 

016 
O avaliado, quando solicitado, fornece informações, documentos e relatórios com rapidez 
e precisão. 

Escolha uma 

resposta 
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ALTERNATIVAS DE RESPOSTA 

 
Discordo 

Totalmente
 

 
Discordo em 
Grande Parte 

 
Não Tenho 

Opinião Formada 

 
Concordo em 
Grande Parte 

 
Concordo 

Totalmente 

N
O 

QUESTÃO AVALIADA RESPOSTA 

017 
O avaliado é considerado uma pessoa criativa que está sempre à procura de novas 
idéias e alternativas. 

Escolha uma 
resposta 

018 
O avaliado proporciona oportunidades de desenvolvimento para todos seus 

colaboradores, de acordo com as necessidades individuais. 

Escolha uma 
resposta 

019 O avaliado é respeitado na empresa em função da sua capacidade profissional. 
Escolha uma 

resposta 

020 
O avaliado contribui constantemente com idéias e sugestões de melhoria, 

independente da área a ser beneficiada. 

Escolha uma 

resposta 

021 
O avaliado consegue relacionar as metas da sua equipe aos objetivos globais da 
organização. 

Escolha uma 
resposta 

022 
O avaliado procura proporcionar todos os recursos necessários para a execução 
adequada dos planos e atividades da sua área. 

Escolha uma 
resposta 

023 
O avaliado consegue fazer com que seus colaboradores cooperem espontaneamente 
entre eles. 

Escolha uma 

resposta 

024 
O avaliado consegue mudar seu ponto de vista quando lhe apresentam argumentos 
convincentes. 

Escolha uma 
resposta 

025 O avaliado estabelece planos realistas para atingir as metas sob sua responsabilidade. 
Escolha uma 

resposta 

026 O avaliado se preocupa com seu auto-desenvolvimento. 
Escolha uma 

resposta 

027 
O avaliado está completamente familiarizado com os serviços, produtos e atividades da 
área que ele gerencia. 

Escolha uma 
resposta 

028 
O avaliado se preocupa em identificar corretamente as necessidades de treinamento dos 
colaboradores. 

Escolha uma 

resposta 

029 
O avaliado é receptivo ao feedback pessoal e consegue mudar seu próprio 
comportamento no trabalho. 

Escolha uma 
resposta 

030 O avaliado costuma assumir a responsabilidade pelas decisões que ele toma. 
Escolha uma 

resposta 

031 O avaliado exige qualidade nas atividades e serviços executados pela sua equipe. 
Escolha uma 

resposta 

032 
O avaliado procura manter-se informado sobre os fatores que influenciam positiva ou 
negativamente o clima organizacional na sua área. 

Escolha uma 
resposta 

033 O avaliado demonstra alto grau de equilíbrio e bom senso no seu trabalho. 
Escolha uma 

resposta 

034 
O avaliado, quando se depara com um problema, toma providências imediatas sem 
precisar que lhe peçam. 

Escolha uma 

resposta 

035 
O avaliado consegue administrar situações difíceis sem aumentar significativamente seu 
nível de estresse. 

Escolha uma 
resposta 
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ALTERNATIVAS DE RESPOSTA 

 
Discordo 

Totalmente
 

 
Discordo em 
Grande Parte 

 
Não Tenho 

Opinião Formada 

 
Concordo em 
Grande Parte 

 
Concordo 

Totalmente 

N
O 

QUESTÃO AVALIADA RESPOSTA 

036 Quando o avaliado diz alguma coisa pode-se acreditar nele. 
Escolha uma 

resposta 

037 O avaliado assume a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento profissional. 
Escolha uma 

resposta 

038 
O avaliado estabelece prazos adequados para o cumprimento das metas sob sua 
responsabilidade. 

Escolha uma 
resposta 

039 
O avaliado oferece feedback crítico, honesto e freqüente sobre o trabalho de seus 
colaboradores. 

Escolha uma 
resposta 

040 O avaliado prioriza suas tarefas de forma eficaz, evitando a perda de tempo. 
Escolha uma 

resposta 

041 
O avaliado é considerado um líder por seus colaboradores e pares, independente da 
função ou cargo que exerce. 

Escolha uma 
resposta 

042 
O avaliado adapta-se com facilidade a novas tecnologias, procedimentos e 

Orientações. 

Escolha uma 
resposta 

043 
O avaliado trata com respeito às pessoas com as quais se relaciona, incluindo 

colaboradores, pares, superiores e clientes. 

Escolha uma 
resposta 

044 A mesa de trabalho do avaliado está sempre limpa e arrumada, sem acúmulo de papéis. 
Escolha uma 

resposta 

045 
O avaliado demonstra desembaraço na solução de problemas, apresentando boas 
soluções alternativas. 

Escolha uma 

resposta 

046 
O avaliado reage às reivindicações e críticas dos outros sem agressividade ou 

submissão desnecessárias. 

Escolha uma 
resposta 

047 
O avaliado explica a seus colaboradores de que forma eles terão seu desempenho 
avaliado. 

Escolha uma 
resposta 

048 
O avaliado estabelece com clareza as atribuições e responsabilidades dos membros da 
sua equipe. 

Escolha uma 

resposta 

049 
O avaliado raramente perde o controle em situações de trabalho mantendo o equilíbrio e 
a calma. 

Escolha uma 
resposta 

050 
O avaliado é dedicado ao trabalho e se esforça para satisfazer da melhor forma possível 
as necessidades e expectativas dos clientes internos e externos. 

Escolha uma 
resposta 

051 O avaliado aceita e encoraja o recebimento de críticas construtivas sobre sua atuação. 
Escolha uma 

resposta 

052 
O avaliado está constantemente inovando e alterando a forma de fazer as coisas na sua 
área de trabalho. 

Escolha uma 
resposta 

053 
O avaliado certifica-se de que seus colaboradores saibam como estão se 

Desempenhando. 

Escolha uma 
resposta 

054 
O avaliado apresenta um perfil profissional e gerencial adequado em relação à função 
que exerce. 

Escolha uma 
resposta 
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ALTERNATIVAS DE RESPOSTA 

 
Discordo 

Totalmente
 

 
Discordo em 
Grande Parte 

 
Não Tenho 

Opinião Formada 

 
Concordo em 
Grande Parte 

 
Concordo 

Totalmente 

N
O 

QUESTÃO AVALIADA RESPOSTA 

055 
O avaliado organiza sistematicamente o trabalho em função dos objetivos e metas sob 
sua responsabilidade. 

Escolha uma 
resposta 

056 O avaliado consegue reconhecer seus erros, corrigi-los e aprender com eles. 
Escolha uma 

resposta 

057 
O avaliado costuma decidir de forma rápida e acertada diante de acontecimentos 
inéditos. 

Escolha uma 
resposta 

058 O avaliado raramente cancela, adia ou atrasa compromissos agendados. 
Escolha uma 

resposta 

059 
O avaliado é pontual em reuniões e outros compromissos e raramente é preciso esperar 
por ele. 

Escolha uma 

resposta 

060 
O avaliado é capaz de gerar entusiasmo e compromisso com o alcance das metas da 
sua área. 

Escolha uma 
resposta 

061 O avaliado confere importância ao planejamento das atividades da sua área. 
Escolha uma 

resposta 

062 
O avaliado integra-se facilmente em grupos ou equipes de trabalho, procurando 
contribuir para o sucesso no desenvolvimento das tarefas a serem realizadas. 

Escolha uma 
resposta 

063 
O avaliado inspira a confiança de seus colegas sendo capaz de, na maioria das vezes, 
persuadi-los a aceitarem suas idéias. 

Escolha uma 
resposta 

064 
O avaliado permite que seus colaboradores decidam sobre questões vinculadas às 
atividades que eles desenvolvem. 

Escolha uma 

resposta 

065 
O avaliado não demonstra ter preconceitos no que se refere à raça, sexo, etnia ou 
religião. 

Escolha uma 
resposta 

066 O avaliado estabelece objetivos e metas de forma clara. 
Escolha uma 

resposta 

067 O avaliado está consciente das suas necessidades de treinamento e desenvolvimento. 
Escolha uma 

resposta 

068 Ao dar feedback, o avaliado é construtivo, sugerindo idéias para melhorar. 
Escolha uma 

resposta 

069 
Ao escutar, o avaliado mostra interesse no que as outras pessoas dizem e procura 
entender os pontos essenciais. 

Escolha uma 
resposta 

070 
O avaliado consegue utilizar seu potencial para aperfeiçoar métodos e rotinas de 
trabalho. 

Escolha uma 
resposta 

071 O avaliado empenha-se em atingir os objetivos e metas sob sua responsabilidade. 
Escolha uma 

resposta 

072 O avaliado possui grande habilidade para fazer apresentações e expor idéias. 
Escolha uma 

resposta 

073 
O avaliado mantém um bom relacionamento com superiores, pares, colaboradores, 
fornecedores e clientes. 

Escolha uma 
resposta 
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ALTERNATIVAS DE RESPOSTA 

 
Discordo 

Totalmente
 

 
Discordo em 
Grande Parte 

 
Não Tenho 

Opinião Formada 

 
Concordo em 
Grande Parte 

 
Concordo 

Totalmente 

N
O 

QUESTÃO AVALIADA RESPOSTA 

074 O avaliado sabe defender suas idéias e ser flexível quando percebe que errou 
Escolha uma 

resposta 

075 O avaliado procura contar com a opinião de seus pares ao tomar decisões importantes. 
Escolha uma 

resposta 

076 O avaliado elabora relatórios bem estruturados e apresentados. 
Escolha uma 

resposta 

077 
O avaliado costuma se antecipar na identificação de alternativas de melhoria de 
processos e métodos de trabalho. 

Escolha uma 
resposta 

078 O avaliado está preparado para assumir funções gerenciais de maior nível hierárquico.  
Escolha uma 

resposta 

079 
O avaliado encoraja as pessoas a falar, expressar suas idéias e participar das 

Decisões. 

Escolha uma 
resposta 

080 
O avaliado assegura-se que os membros da sua equipe estão adequadamente treinados 
para o trabalho que devem realizar. 

Escolha uma 
resposta 

081 O avaliado estabelece e administra suas prioridades de forma adequada. 
Escolha uma 

resposta 

082 
Ao mediar disputas entre outras pessoas, o avaliado procura um acordo justo para 
resolver o conflito. 

Escolha uma 

resposta 

083 O avaliado não se aborrece nem se abala facilmente. 
Escolha uma 

resposta 

084 O avaliado consegue lidar com situações de conflito de forma adequada.  
Escolha uma 

resposta 

085 
O avaliado valoriza a opinião dos membros da equipe na certeza de que cada um tem 
contribuições a oferecer. 

Escolha uma 
resposta 

086 
Quando o avaliado precisa se ausentar do trabalho por qualquer motivo, as atividades da 
sua área continuam a ser desenvolvidas normalmente. 

Escolha uma 
resposta 

087 
O avaliado costuma praticar aquilo que prega, demonstrando grande coerência entre o 
discurso e a prática. 

Escolha uma 

resposta 

088 
O avaliado aloca tempo suficiente para orientar seus colaboradores sobre o trabalho a 
ser realizado. 

Escolha uma 
resposta 

089 
O avaliado busca constantemente oportunidades de crescimento pessoal e 

Profissional. 

Escolha uma 
resposta 

090 
O avaliado demonstra estar ciente da sua responsabilidade para com o 

desenvolvimento profissional de seus colaboradores. 

Escolha uma 
resposta 

091 
O avaliado incentiva seus colaboradores a se autodesenvolver e reconhece quando as 
pessoas tomam a iniciativa neste sentido. 

Escolha uma 
resposta 

092 
O avaliado aplica as mesmas normas e regras para si mesmo e para os membros da sua 
equipe. 

Escolha uma 

resposta 
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ALTERNATIVAS DE RESPOSTA 

 
Discordo 

Totalmente
 

 
Discordo em 
Grande Parte 

 
Não Tenho 

Opinião Formada 

 
Concordo em 
Grande Parte 

 
Concordo 

Totalmente 

N
O 

QUESTÃO AVALIADA RESPOSTA 

093 
O avaliado age de forma proativa, antecipando-se aos problemas, necessidades e 
oportunidades de trabalho, independente de instruções específicas. 

Escolha uma 
resposta 

094 
O avaliado congrega esforços visando alcançar os objetivos da empresa, conseguindo a 
cooperação de seus colaboradores. 

Escolha uma 

resposta 

095 
O avaliado freqüentemente apresenta idéias originais e oportunas, sendo capaz de 
adequar sugestões propostas por outros. 

Escolha uma 
resposta 

096 
O avaliado age de forma a contribuir para a criação e manutenção de um adequado 
clima organizacional na sua área de trabalho. 

Escolha uma 
resposta 

097 
O avaliado traduz a visão, missão e objetivos da empresa em metas e prioridades para 
seus colaboradores. 

Escolha uma 

resposta 

098 
Ao lidar com situações de conflito, o avaliado faz com que as partes expressem seus 
pontos de vista com calma e clareza. 

Escolha uma 
resposta 

099 
O avaliado consegue destacar os pontos principais ao se comunicar de forma escrita ou 
verbal. 

Escolha uma 
resposta 

100 O avaliado domina os conhecimentos técnicos relacionados à sua área de atuação. 
Escolha uma 

resposta 

101 
O avaliado incentiva a utilização do potencial individual de seus colaboradores, 
reconhecendo o valor de cada um. 

Escolha uma 
resposta 

102 
O avaliado coopera com outras pessoas de forma espontânea, na realização de 
trabalhos e na consecução de objetivos. 

Escolha uma 

resposta 

103 A maioria dos colegas de trabalho do avaliado apreciam e valorizam suas opiniões. 
Escolha uma 

resposta 

104 
O avaliado proporciona aos seus colaboradores a autonomia necessária para o bom 
desempenho de suas atividades. 

Escolha uma 
resposta 

105 O avaliado dedica tempo suficiente para incentivar e motivar sua equipe de trabalho, 
Escolha uma 

resposta 

106 
Ao orientar outra pessoa, o avaliado certifica-se que tenha adquirido a habilidade 
necessária, observando e dando feedback. 

Escolha uma 
resposta 

107 O avaliado é receptivo às idéias de seus colaboradores, pares e superiores. 
Escolha uma 

resposta 

108 A maioria das pessoas considera o avaliado um gerente competente. 
Escolha uma 

resposta 

109 Ao encontrar um problema, o avaliado procura resolvê-lo logo no início. 
Escolha uma 

resposta 

110 
O avaliado é exigente quanto ao cumprimento de prazos e quando ocorrem atrasos são 
decorrentes, normalmente, de causas que estão fora do seu alcance. 

Escolha uma 

resposta 

111 
Com freqüência o avaliado consegue visualizar formas alternativas para executar as 
tarefas sob sua responsabilidade. 

Escolha uma 
resposta 
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ALTERNATIVAS DE RESPOSTA 

 
Discordo 

Totalmente
 

 
Discordo em 
Grande Parte 

 
Não Tenho 

Opinião Formada 

 
Concordo em 
Grande Parte 

 
Concordo 

Totalmente 

N
O 

QUESTÃO AVALIADA RESPOSTA 

112 
O avaliado gerencia de forma eficiente e eficaz os recursos da empresa que são 
colocados à sua disposição. 

Escolha uma 
resposta 

113 De uma maneira geral o avaliado cumpre prazos, promessas e compromissos. 
Escolha uma 

resposta 

114 Quando se comunica por escrito, o avaliado utiliza uma linguagem clara e objetiva. 
Escolha uma 

resposta 

115 O avaliado procura ativamente oportunidades para melhorar suas habilidades. 
Escolha uma 

resposta 

116 
O avaliado permite que as pessoas da sua equipe planejem seu trabalho da forma que 
acharem mais conveniente. 

Escolha uma 

resposta 

117 O avaliado demonstra habilidades para tratar com pessoas de difícil trato. 
Escolha uma 

resposta 

118 
O avaliado se comunica verbalmente com facilidade e eloqüência, captando a atenção 
de quem o escuta. 

Escolha uma 
resposta 
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ANEXO B 
Metodologia para Elaboração do Plano Individual de Desenvolvimento Gerencial 
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I. Introdução 
 
O Processo de Avaliação de Habilidades Gerenciais adotado pela empresa busca, 
fundamentalmente, identificar subsídios que permitam que os gerentes formulem seu próprio Plano 
de Desenvolvimento Individual, de forma a viabilizar o aperfeiçoamento do seu desempenho gerencial 
através de ações específicas, definidas de acordo com necessidades individualizadas e perfeitamente 
diagnosticadas. 
 
Após a conclusão do processo de Avaliação de Habilidades Gerenciais deverá ser elaborado o Plano 
de Desenvolvimento Individual - PDI, constituído por um conjunto de ações que visam fortalecer os 
pontos fortes e atenuar ou eliminar os pontos fracos do gerente avaliado, objetivando alcançar 
melhorias no seu desempenho. 
 
De acordo com a metodologia utilizada pela Empresa, é o próprio gerente avaliado quem deve 
formular o Plano Individual de Desenvolvimento, com o auxílio de um consultor externo, ou de 
consultores internos, analistas de recursos humanos ou analistas de desenvolvimento gerencial, 
devidamente treinados. 
 
 
II. Processo Metodológico 
 
O processo metodológico para elaborar o PDI é composto, basicamente, pelas seguintes etapas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na seqüência é detalhada cada uma destas etapas. 
 
 
II.1 Leitura do Relatório de Avaliação, por parte do gerente avaliado. 

 
Neste momento, o gerente avaliado se tornará ciente dos resultados da avaliação, identificando quais 
as habilidades que, de acordo com a percepção das diversas categorias de avaliadores, influenciam, 
positiva ou negativamente, seu desempenho como gerente. Na sua leitura do Relatório de Avaliação, 
o gerente deverá dedicar especial atenção aos Assuntos nos quais recebeu uma avaliação “Baixa” e 
“Média Baixa”, aqueles onde a comparação entre sua auto-avaliação e as avaliações de outros 
avaliadores indicou a existência de “Pontos Fracos Visíveis e Invisíveis” e aqueles onde o “Desvio 
Padrão” dos avaliadores “Pares”, “Colaboradores” e “Outros” foi maior. 

 
 
II.2 Definição de Prioridades 
 
É provável que em alguns casos exista um número bastante grande de aspectos que, conforme os 
resultados da avaliação, deveriam receber atenção por parte do gerente avaliado. No entanto, a 
inclusão de todos eles no Plano de Desenvolvimento Individual pode não ser a melhor opção, 
podendo gerar uma dispersão de esforços e demandar tempo e recursos em volumes que não estão 

PROCESSO METODOLÓGICO PARA ELABORAÇÃO DO PDI 

ETAPA DESCRIÇÃO 

01 Leitura do Relatório de Avaliação, por parte do gerente avaliado 

02  Definição de Prioridades 

03  Identificação das Causas das Deficiências Priorizadas 

04  Definição de Ações Corretivas 

05  Formalização do Plano de Desenvolvimento Individual 

06 Execução e acompanhamento do PDI 
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disponíveis. Por esta razão, é interessante que o gerente avaliado estabeleça prioridades entre os 
assuntos que merecem sua atenção, selecionando um número reduzido deles para serem incluídos 
no Plano de Desenvolvimento Individual. 
 
Para estabelecer estas prioridades podem ser utilizados alguns critérios como, por exemplo: 
 
 Selecionar os Assuntos que receberam uma avaliação “Baixa” por mais de uma categoria de 

avaliadores; 
 
 Selecionar os Assuntos que indicaram a existência de “Pontos Fracos Visíveis e Invisíveis” na 

maior parte das categorias de avaliadores; 
 
 Selecionar dentre os Assuntos que receberam uma avaliação “Baixa” e “Média Baixa”, aqueles 

que o gerente avaliado teria maior interesse ou facilidade em melhorar. 
 
 
II.3 Identificação das Causas das Deficiências Priorizadas 

 
Uma vez estabelecidas as prioridades é preciso refletir sobre as verdadeiras causas das deficiências 
que foram selecionadas para serem corrigidas através do Plano de Desenvolvimento Individual. Um 
primeiro passo neste sentido, consiste em verificar quais Questões, dentro dos Assuntos 
selecionados, foram as responsáveis pela baixa pontuação obtida na avaliação. Os Assuntos são 
compostos de várias questões e, portanto, é possível que nem todas as Questões que compõem um 
determinado Assunto tenham recebido uma avaliação “Baixa” ou “Média Baixa”. 

 
Feito isto, o próximo passo consiste em fazer uma reflexão sobre as causas das deficiências. Estas 
causas podem ser de natureza diversa e sua correta identificação é fundamental para, 
posteriormente, estabelecer ações corretivas. 

 
Algumas causas de deficiências podem estar vinculadas ao desconhecimento ou falta de habilidade 
no uso de certas técnicas gerenciais; outras podem ser decorrentes de características da 
personalidade do gerente avaliado. Existem também causas relacionadas com o ambiente de 
trabalho e com a cultura da empresa, etc. 

 
Uma prática que pode auxiliar bastante nesta fase consiste em trocar opiniões a respeito destes 
assuntos com pessoas que conheçam com certa profundidade o gerente avaliado, tanto no âmbito 
profissional como fora dele. 
 
 
II.4 Definição de Ações Corretivas 

 
Conhecidas e priorizadas as deficiências e identificadas suas causas, é o momento de definir ações 
que visem “resolver o problema”. Estas ações podem ter uma ampla diversidade no que se refere à 
sua natureza podendo incluir, por exemplo: atividades formais de desenvolvimento gerencial, tais 
como cursos, seminários, etc., estágios dentro e fora da empresa, mudanças de hábitos pessoais e 
profissionais, sessões de orientação e consultoria gerencial, etc. 

 
Nesta fase, é importante lembrar que haverá ações que dependem do próprio interessado e outras 
que dependerão de terceiros (empresa, área de treinamento, consultores, etc.). 

 
Tanto na identificação das causas das deficiências quanto na definição de ações corretivas pode ser 
muito útil contar com um “tutor” ou “conselheiro” que pode ser o gerente imediato do avaliado, um 
gerente de igual nível hierárquico, um analista de recursos humanos ou um consultor externo. De 
qualquer forma, o ideal é que seja o próprio gerente avaliado quem escolha a pessoa que deverá 
ajudá-lo a estabelecer o Plano de Desenvolvimento Individual. 
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II.5 Formalização do Plano de Desenvolvimento Individual 
 

Nesta última etapa, as ações definidas na etapa anterior deverão ser complementadas com 
informações relativas a prazos, locais, instituições envolvidas, recursos, etc., formalizando sua 
aprovação, de acordo com as práticas e cultura da empresa. 

 
II.6 Execução e acompanhamento do PDI 
 
Uma vez elaborado e aprovado o Plano de Desenvolvimento Individual, é preciso adotar as 
providências para sua execução. 
 
Conforme comentado no item anterior, parte das ações que fazem parte do Plano de 
Desenvolvimento Individual serão de responsabilidade do gerente avaliado e outra parte envolverá a 
participação de outros órgãos e pessoas da empresa e, eventualmente, até serviços de terceiros. 
 
Assim, torna-se importante que alguém na empresa atue como facilitador da execução dos PDI´s, 
coordenando os esforços e recursos necessários para que as ações sejam executadas como 
planejado, ou corrigindo o plano, quando necessário. Esta tarefa cabe, via de regra, aos profissionais 
da área de recursos humanos. 
 
A tabulação das opiniões dos diversos avaliadores, incluindo sua auto-avaliação, fazem parte do 
“Relatório da Avaliação”, o qual já está em seu poder. 
 
Esse relatório apresenta um diagnóstico bastante completo a respeito das suas habilidades 
gerenciais e contém um grande volume de subsídios para a elaboração do seu Plano de 
Desenvolvimento Individual. 

 
Contudo, o “Relatório da Avaliação” não é suficiente para elaborar o seu PDI. É preciso que, após sua 
leitura, você reflita profundamente sobre as informações ali apresentadas, visando identificar as 
causas das eventuais “deficiências” apontadas, priorizar os aspectos que serão incluídos no PDI e 
identificar as ações capazes de eliminar ou atenuar os problemas apontados. 
 
Para executar as próximas etapas do Processo de Avaliação de Habilidades Gerenciais você não 
estará só, podendo contar com a colaboração do seu superior hierárquico, dos gerentes e 
colaboradores que atuaram como seus avaliadores e de profissionais especializados da área de 
desenvolvimento gerencial. 
 
Neste documento você encontrará uma série de instruções que visam conduzi-lo, passo-a-passo, no 
processo de formulação do seu Plano de Desenvolvimento Individual. 
 
III. Conceitos Básicos da Avaliação

 

 
Antes de iniciar o processo de formulação do Plano de Desenvolvimento Individual é importante estar 
ciente da conceituação básica utilizada para classificar os resultados da avaliação. Desta forma, você 
identificará com maior facilidade os pontos críticos contidos no “Relatório da Avaliação”. 
 
Todos os quadros que consolidam os resultados da avaliação apresentam o seguinte formato. 
 

Classificação Avaliadores Média Desvio Respostas Sem Total 

Classe Pontos Fortes e Fracos Tipo Número Grupo Empresa Padrão 1 2 3 4 5 Resp. Resp. 

Alta  A 1 4,3 4,0 - 0 0 4 19 16 0 39 

Média Alta Ponto Forte Visível S 1 3,7 3,6 - 0 0 17 15 7 0 39 

Média Alta Ponto Forte Visível P 2 3,3 3,7 0,82 4 14 29 19 12 0 78 

Média Alta Ponto Forte Visível C 3 3,0 3,5 1,09 16 29 27 28 17 0 117 
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A seguir você encontrará a definição dos conceitos e variáveis mostrados na tabela acima. 
 

 Classificação 
 
O Relatório da Avaliação apresenta uma classificação prévia dos resultados obtidos, de forma a 
facilitar a interpretação desses resultados e facilitar a identificação dos pontos críticos que devem ser 
contemplados no Plano de Desenvolvimento Individual. Esta classificação prévia estabelece “Classes 
de Resultados” e “Pontos Fortes e Fracos”. 
 

 Classe 
 
Com base na escala de variação dos resultados da avaliação são definidas quatro Classes de 
Resultados, as quais têm por objetivo facilitar a identificação dos pontos críticos apontados pela 
avaliação. A especificação de cada Classe é a seguinte.  

 
 Avaliação Alta: Ocorre quando o resultado consolidado de uma determinada categoria de 

avaliadores se situa entre 4,0 e 5,0;  
 

 Avaliação Média Alta: Ocorre quando o resultado consolidado de uma determinada categoria de 
avaliadores se situa entre 3,0 e 3,9; 

 

 Avaliação Média Baixa: Ocorre quando o resultado consolidado de uma determinada categoria 
de avaliadores se situa entre 2,0 e 2,9; 

 

 Avaliação Baixa: Ocorre quando o resultado consolidado de uma determinada categoria de 
avaliadores se situa entre 1,0 e 1,9; 

 
 

 Pontos Fortes e Fracos 

 
Adicionalmente, os relatórios da avaliação apresentam uma análise comparativa preliminar entre as 
médias de cada Categoria de Avaliadores, para cada Assunto, identificando as seguintes situações: 
 

 Ponto Forte Visível. Ocorre quando a média da sua autoavaliação e a média dos avaliadores de 
uma determinada categoria com a qual esta está sendo comparada, foi classificada como “Alta” 
ou “Média Alta”. 
 

 Ponto Forte Invisível. Ocorre quando a média da sua autoavaliação foi classificada como 
“Baixa” ou “Média Baixa” e a média dos avaliadores de uma determinada categoria com a qual 
esta está sendo comparada, foi classificada como “Alta” ou “Média Alta”. 

 

 Ponto Fraco Visível. Ocorre quando a média da sua autoavaliação e a média dos avaliadores de 
uma determinada  categoria com a qual essa está sendo comparada, foram classificadas como 
“Baixa” ou “Média Baixa”. 

 

 Ponto Fraco Invisível. Ocorre quando a média da sua autoavaliação foi classificada como “Alta” 
ou “Média Alta” e a média dos avaliadores de uma determinada categoria com a qual esta está 
sendo comparada, foi classificada como “Baixa” ou “Média Baixa”. 

 
 Avaliadores 

 
Você teve suas habilidades gerenciais avaliadas por uma Equipe de Avaliação composta por diversas 
Categorias ou Tipos de Avaliadores, conforme especificação na tabela seguinte. 
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O Relatório da Avaliação identifica os resultados que você obteve, de acordo com a percepção de 
cada uma destas Categorias de Avaliadores, além de indicar o número de avaliadores de cada 
Categoria que participaram da sua Equipe de Avaliação. 
 

 Média 
 
O Relatório da Avaliação apresenta a média aritmética das respostas de cada Categoria de 
Avaliadores, tanto na sua Equipe de Avaliação (Grupo), quanto na Empresa como um todo 
(Empresa). Desta forma, você poderá comparar sua performance com o resultado do conjunto de 
gerentes avaliados, com base na percepção de cada Categoria de Avaliadores. 
 

 Desvio Padrão 
 
O desvio-padrão mede a dispersão das respostas dos avaliadores pertencentes às Categorias 
“Pares” e “Colaboradores”. Quanto maior for o desvio-padrão significa que maior é a divergência de 
opiniões dos avaliadores dessas Categorias sobre a Questão que está sendo avaliada. Pelo 
contrário, quanto menor for o desvio-padrão, significa que a opinião dos avaliadores de uma 
determinada Categoria sobre a Questão que está sendo avaliada é praticamente unânime. 
 

 Respostas 
 
Nessa seção, o Relatório da Avaliação apresenta a freqüência das respostas oferecidas por cada 
Categoria de Avaliadores para cada uma das alternativas disponíveis no instrumento de avaliação. 
Lembre que as duas primeiras (1 e 2) são consideradas desfavoráveis, a terceira (3) é considerada 
neutra e as duas últimas (4 e 5) são consideradas favoráveis.  
 

 Sem Resposta 
 
Nessa seção, o Relatório da Avaliação apresenta o número de Questões que deixaram de ser 
respondidas pelos avaliadores de cada Categoria. 
 

 Total de Respostas 
 
Nessa seção, o Relatório da Avaliação apresenta o número de total de respostas oferecidas pelos 
avaliadores de cada Categoria. 
 

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE AVALIAÇÃO 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 

AVALIADO (A) 
É o gerente avaliado (você), que fez sua própria 
autoavaliação. 

SUPERIOR (S) É o seu superior hierárquico. 

PARES (P) 
São gerentes do mesmo nível hierárquico que o seu e, de 
preferência, subordinados ao mesmo superior hierárquico.  

COLABORADORES (C) 
São pessoas subordinadas diretamente a você, podendo ser 
gerentes ou não.  

OUTROS (O) 
São pessoas não vinculadas diretamente ao gerente avaliado, 
mas que tem um relacionamento freqüente com ele, tais como 
gerentes de outras áreas, clientes, fornecedores, etc. 
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Agora você já conhece todos os conceitos envolvidos na tabulação e classificação dos resultados da 
Avaliação de Habilidades Gerenciais. Isto lhe permitirá compreender e interpretar facilmente as 
informações contidas no “Relatório da Avaliação”. 
 
É importante que antes de iniciar o processo de formulação do seu Plano de Desenvolvimento 
Individual leia com atenção o “Relatório da Avaliação”. 
 
A execução das próximas etapas do processo exigirá de você concentração e, principalmente, 
reflexão. Por esta razão, é de extrema importância que escolha um local e um momento adequados 
para formular seu Plano de Desenvolvimento Individual. 

 
Caso tenha qualquer dúvida a respeito dos conceitos apresentados ou a respeito das instruções 
contidas neste documento, entre em contato com as pessoas responsáveis pelo processo de 
Avaliação de Habilidades Gerenciais na Empresa. 

 
IV. Identificação de Pontos Críticos 
 
Transcreva na coluna “Assunto” da Tabela 1 - Identificação de Pontos Críticos os assuntos, de 
cada grupo, que foram classificados como Pontos Fracos Visíveis ou Invisíveis por pelo menos uma 
categoria de avaliadores e registre na coluna correspondente as médias obtidas. Registre apenas as 
médias “Baixa” e “Média Baixa”, conforme exemplo abaixo. 
 
 

TABELA 1 – IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS 

ASSUNTO 
AVALIADORES CRITICABILIDADE 

S P C O A B C 

Planejamento 2.5       

Administração do Tempo 2.8 2.5 1.5 2.0    

Delegação   2.3     

Comunicação  2.5 2.7     

Desenvolvimento de Pessoal 2.8  2.0     

Motivação   2.2     

Flexibilidade 2.7  2.3     

Auto-confiança 2.5 2.3 2.2     

Criatividade  1.8  1.5    

Sociabilidade 2.0 1.5 1.8 2.5    

 
 
O passo seguinte consiste em calcular o Coeficiente de Criticabilidade de cada assunto previamente 
identificado. Para fazer isto proceda da seguinte forma: 
 

 Calcule a média aritmética dos valores já lançados na Tabela 1 e registre o resultado na coluna 
“A”. 

 
 Divida os valores da coluna “A” pelo número de categorias de avaliadores que atribuíram médias 

“Baixa” e “Média Baixa” para cada assunto, registrando os resultados na coluna “B” da Tabela 1. 
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 Calcule o Coeficiente de Criticabilidade de cada assunto, apurando o resultado da diferença entre 
5 e o valor registrado na coluna “B”. Registre o valor resultante na coluna “C” da Tabela 1.  

 
O resultado destas operações, com base nos valores do exemplo, seriam os seguintes: 
 
 

TABELA 1 – IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS 

ASSUNTO 
AVALIADORES CRITICABILIDADE 

S P C O A B C 

Planejamento 2.5    2.50 2.50 2.50 

Administração do Tempo 2.8 2.5 1.5 2.0 2.20 0.55 4.45 

Delegação   2.3  2.30 2.30 2.70 

Comunicação  2.5 2.7  2.60 1.30 3.70 

Desenvolvimento de Pessoal 2.8  2.0  2.40 1.20 3.80 

Motivação   2.2  2.20 2.20 2.80 

Flexibilidade 2.7  2.3  2.50 1.25 3.75 

Autoconfiança 2.5 2.3 2.2  2.33 0.78 4.22 

Criatividade  1.8  1.5 1.65 0.83 4.17 

Sociabilidade 2.0 1.5 1.8 2.5 1.95 0.49 4.51 

 
 
V. Definição de Prioridades 
 
É provável que em alguns casos exista um número bastante grande de aspectos que, conforme os 
resultados da avaliação, foram relacionados na Tabela 1 e que, portanto, deveriam receber sua 
atenção. No entanto, a inclusão de todos eles no Plano de Desenvolvimento Individual pode não ser a 
melhor opção, podendo gerar uma dispersão de esforços e demandar tempo e recursos em volumes 
que não estão disponíveis. Por esta razão, é interessante que você estabeleça prioridades entre os 
assuntos que merecem sua atenção, selecionando um número reduzido deles para serem incluídos 
no Plano de Desenvolvimento Individual. 
 
Para isto, você deverá estabelecer prioridades entre os pontos ou assuntos críticos que foram 
identificados na etapa anterior. 
 
Num primeiro momento, você poderia imaginar que bastaria ordenar os assuntos críticos de acordo 
com o Coeficiente de Criticabilidade (já calculado) para definir as prioridades. No entanto, a utilização 
de um único critério para obter esta definição pode não ser a alternativa mais adequada. 
 
A metodologia adotada propõe que você utilize quatro fatores ou critérios de avaliação para tornar 
mais completa sua definição de prioridades. Estes critérios serão descritos na seqüência. 
 
Para registrar suas avaliações a respeito da prioridade dos assuntos críticos, será utilizada a Tabela 
2 - Definição de Prioridades, cujo modelo é apresentado na página seguinte: 
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TABELA 2 – DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES 

ASSUNTO 
FATORES 

TOTAL PRIORIDADE 
F1 F2 F3 F4 

Planejamento       

Administração do Tempo       

Delegação       

Comunicação       

Desenvolvimento de Pessoal       

Motivação       

Flexibilidade       

Autoconfiança       

Criatividade       

Sociabilidade       

 
 
V.1 Coeficiente de Criticabilidade (F1) 
 

Este critério considera, simultaneamente, o valor das avaliações atribuídas pelos diversos avaliadores 
e o número de categorias de avaliadores que julgaram um determinado assunto como sendo um 
ponto fraco. Assim, quanto menor for a média das avaliações e quanto maior for o número de 
categorias de avaliadores que percebem o assunto como um ponto crítico, maior será o Coeficiente 
de Criticabilidade. 

 
Na etapa anterior foi calculado o Coeficiente de Criticabilidade para cada assunto crítico. Portanto, 
transcreva o coeficiente de Criticabilidade (coluna C da Tabela 1) para a coluna F1 da Tabela 2 - 
Definição de Prioridades. 
 

 
V.2 Impacto (F2) 
 
Este segundo critério procura avaliar os assuntos críticos, do ponto de vista da repercussão que as 
deficiências têm nas atividades da função gerencial específica que você exerce. A idéia básica é que 
quanto maior for o impacto ou repercussão das deficiências, maior será a necessidade de procurar 
sanar essas deficiências. 

 
Para facilitar sua avaliação dos assuntos críticos com base neste critério, foi estabelecida uma tabela 
com descrições padronizadas de cinco situações, cada uma delas associada a uma determinada 
pontuação. 
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DOS ASSUNTOS CRÍTICOS 

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO 

1 
O assunto não é relevante para minha função específica e eventuais deficiências referentes 
a ele não prejudicam em nada meu desempenho como gerente. 

2 
O assunto tem pouca relevância para minha função específica e eventuais deficiências 
referentes a ele têm uma repercussão modesta no meu desempenho como gerente. 

3 
O assunto tem uma relevância média para minha função específica e eventuais deficiências 
referentes a ele prejudicam de maneira razoavelmente significativa meu desempenho como 
gerente. 

4 
O assunto tem bastante relevância para minha função específica e eventuais deficiências 
referentes a ele prejudicam de maneira significativa meu desempenho como gerente. 

5 
O assunto tem extrema relevância para minha função específica e eventuais deficiências 
referentes a ele prejudicam de maneira muito significativa meu desempenho como gerente. 

 

 

V.3 Viabilidade (F3) 
 

Mesmo sabendo quais são os pontos críticos que deveriam ser abordados, conhecendo seu 
coeficiente de criticabilidade e seu impacto no desempenho da sua função gerencial específica, é 
preciso convir que nem todas as deficiências e problemas detectados podem ser solucionados com a 
mesma facilidade. É provável que existam alguns cuja solução é extremamente complexa e até 
inviável, pelo menos no curto prazo. 
 

Por esta razão, este terceiro critério procura avaliar os assuntos críticos, do ponto de vista da 
viabilidade ou facilidade para definir e implementar ações que visem eliminar ou atenuar as 
deficiências. A idéia básica é que quanto maior for esta viabilidade ou facilidade, maior será a 
oportunidade de procurar sanar essas deficiências. 
 

Para facilitar sua avaliação dos assuntos críticos com base neste critério, foi estabelecida uma tabela 
com descrições padronizadas de cinco situações, cada uma delas associada a uma determinada 
pontuação. 
 
 

AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE SOLUÇÃO DOS ASSUNTOS CRÍTICOS 

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO 

1 
A superação de eventuais deficiências referentes a este assunto pode ser conseguida com 
grande dificuldade, em longo prazo, requerendo uma significativa dedicação e esforço da 
minha parte e/ou da empresa. 

2 
A superação de eventuais deficiências referentes a este assunto pode ser conseguida com 
dificuldade, em médio prazo, requerendo uma grande dedicação e esforço da minha parte 
e/ou da empresa. 

3 
A superação de eventuais deficiências referentes a este assunto pode ser conseguida com 
alguma dificuldade, em médio prazo, requerendo uma razoável dedicação e esforço da 
minha parte e/ou da empresa. 

4 
A superação de eventuais deficiências referentes a este assunto pode ser conseguida com 
relativa facilidade, no curto prazo, requerendo uma moderada dedicação e esforço da minha 
parte e/ou da empresa. 

5 
A superação de eventuais deficiências referentes a este assunto é extremamente fácil, de 
curto prazo e não requer uma grande dedicação e esforço da minha parte e/ou da empresa. 
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V.4 Interesse (F4) 
 
A definição de prioridades dos pontos críticos, visando a seleção de assuntos a serem incluídos no 
Plano de Desenvolvimento Individual, não estaria completa caso não fosse utilizado um critério que 
avalie seu próprio interesse em superar as eventuais deficiências apontadas. Por mais relevantes que 
sejam os pontos críticos e mesmo que sua superação requeira ações de fácil concepção e 
implementação, sua vontade e interesse em solucionar os problemas são de vital importância. 
 
Por esta razão, este quarto critério procura avaliar os assuntos críticos, do ponto de vista do seu 
interesse em definir e implementar ações que visem eliminar ou atenuar as deficiências e, 
principalmente, no que se refere à sua disposição para dedicar tempo e esforços a esta finalidade. A 
idéia básica é que quanto maior for seu interesse, maior serão as chances de superar as deficiências 
e melhorar o desempenho gerencial. 
 
Para facilitar sua avaliação dos assuntos críticos com base neste critério, foi estabelecida uma tabela 
com descrições padronizadas de cinco situações, cada uma delas associada a uma determinada 
pontuação. 
 

AVALIAÇÃO DO INTERESSE NA SOLUÇÃO DOS ASSUNTOS CRÍTICOS 

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO 

1 
Não tenho interesse em superar eventuais deficiências referentes a este assunto e, 
portanto, não estou disposto a dedicar parte do meu tempo a qualquer ação que vise 
superá-las. 

2 
Tenho pouco interesse em superar eventuais deficiências referentes a este assunto e será 
difícil dedicar parte do meu tempo disponível a superá-las. 

3 
Meu  interesse em superar eventuais deficiências referentes a este assunto é apenas 
regular e estou disposto a dedicar algum tempo para superá-las, desde que isto não 
atrapalhe outras atividades que considero importantes. 

4 
Tenho interesse em superar eventuais deficiências referentes a este assunto e estou 
disposto a dedicar um tempo razoável para superá-las, mesmo que isto interfira em outros 
planos e atividades. 

5 
Tenho muito interesse em superar eventuais deficiências referentes a este assunto e estou 
disposto a não poupar esforços e dedicar o tempo necessário para que elas sejam 
superadas. Considero isto uma prioridade. 

 
Agora você pode completar o preenchimento da Tabela 2 - Definição de Prioridades. 
 
Na coluna “Total” registre a soma dos pontos de cada assunto e na coluna “Prioridade”, registre a 
ordem de classificação dos assuntos atribuindo o número “1" para aquele que apresentou a maior 
pontuação, o número “2" para aquele que apresentou a segunda maior pontuação, e assim 
sucessivamente. 
 
Uma vez concluído o preenchimento da Tabela 2 - Definição de Prioridades, nossa sugestão é que 
você escolha de 3 a 5 assuntos críticos (os primeiros classificados) para serem incluídos no seu 
Plano de Desenvolvimento Individual. 
 
O importante agora é concentrar-se nos assuntos críticos selecionados, dado que eles serão o alvo 
das suas atenções nas próximas etapas do processo de formulação do seu Plano de 
Desenvolvimento Individual. 
 
A seguir é apresentado um exemplo da Tabela 2 - Definição de Prioridades preenchida. 
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TABELA 2 – DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES 

ASSUNTO 
FATORES 

TOTAL PRIORIDADE 
F1 F2 F3 F4 

Planejamento 2.50 5 4 5 16.50 2
 o 

Administração do Tempo 4.45 4 4 4 16.45 3
 o 

Delegação 2.70 4 3 4 13.70 8
 o 

Comunicação 3.70 4 3 5 15.70 4
 o 

Desenvolvimento de Pessoal 3.80 4 4 5 16.80 1
 o 

Motivação 2.80 4 3 5 14.80 5
 o 

Flexibilidade 3.75 5 2 4 14.75 6
 o 

Autoconfiança 4.22 4 3 3 14.22 7
 o 

Criatividade 4.17 4 2 3 13.17 9
 o 

Sociabilidade 4.51 2 1 2 9.51 10
 o 

 
 
VI. Detalhamento dos Pontos Críticos Prioritários 
 
Nesta etapa do processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual você deverá 
aprofundar a análise dos assuntos que foram considerados pontos críticos prioritários (aqueles 
selecionados a partir da Tabela 2 - Definição de Prioridades). 
 
Para realizar esta tarefa siga as seguintes instruções e orientações: 
 

 Procure no “Relatório da Avaliação” a tabulação dos assuntos prioritários (Tabulação de 
Respostas por Assunto/Questões). 

 

 Assinale na tabulação de cada assunto prioritário as Questões que receberam avaliações “Baixa” 
ou “Média Baixa” (médias abaixo de 3,0) por pelo menos uma Categoria de Avaliadores. De 
preferência, utilize uma caneta hidrocor para destacar estas Questões. 

 

 Considerando as informações da Tabela 2 - Definição de Prioridades (exemplo), os três pontos 
críticos de maior prioridade são: Desenvolvimento de Pessoal, Planejamento e Administração do 
Tempo.  

 

 A tabela da página seguinte ilustra como você deve realizar esta tarefa utilizando como exemplo 
o “Assunto” Planejamento. 
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AVALIAÇÃO DE HABILIDADES GERENCIAIS 

Avaliado: Ricardo André Gomes  Função: Coordenador 

Empresa: PARANACIDADE Área: Coordenadoria de Pesquisas 

Instrumento: EMS-000  Período: dezembro de 2011 

Assunto: Planejamento  Grupo: Gerenciamento de Tarefas 

Questões Avaliadores Média Desvio Respostas Sem Total 

N
o 

Texto Tipo Número Grupo Empresa Padrão 1 2 3 4 5 Resp. Resp. 

001 

O avaliado possui uma visão 

adequada de cenários futuros 
e consegue identificar com 
facilidade oportunidades e 

ameaças que o ambiente 
externo propicia. 

A 1 5,0 5,0  0 0 0 0 1 0 1 

S 1 3,0 3,5  0 0 3 0 0 0 1 

P 2 3,5 3,7 0,50 0 0 1 1 0 0 2 

C 3 4,0 4,2 0,82 0 0 1 1 1 0 3 

O 3 3,7 3,1 0,94 0 0 2 0 1 0 3 

005 

O avaliado tem sensibilidade 

para diagnosticar, no ambiente 
interno, os pontos fortes e 
fracos da organização e da sua 

área. 

A 1 4,0 4,5  0 0 0 1 0 0 1 

S 1 3,0 3,2  0 0 1 0 0 0 1 

P 2 3,5 3,4 0,50 0 0 1 1 0 0 2 

C 3 3,0 2,5 0,82 0 1 1 1 0 0 3 

O 3 4,0 3,8 0,82 0 0 1 1 1 0 3 

012 O avaliado estabelece metas 
de forma clara e objetiva. 

A 1 4,0 4,6  0 0 0 1 0 0 1 

S 1 3,0 4,9  0 0 1 0 0 0 1 

P 2 3,0 3,3 0,00 0 0 2 0 0 0 2 

C 3 3,0 2,9 1,63 1 0 1 0 1 0 3 

O 3 2,3 2,5 0,47 0 2 1 0 0 0 3 

020 

O avaliado estabelece 
indicadores de desempenho 

que permitem acompanhar, em 
tempo hábil, a execução dos 
planos e adotar, se necessário, 

medidas corretivas. 

A 1 5,0 4,7  0 0 0 0 1 0 1 

S 1 1,0 3,1  1 0 0 0 0 0 1 

P 2 4,0 4,2 1,00 0 0 1 0 1 0 2 

C 3 3,7 3,5 1,25 0 1 0 1 1 0 3 

O 3 2,3 2,0 0,47 0 2 1 0 0 0 3 

035 

O avaliado costuma 
estabelecer e divulgar as 

estratégias a serem adotadas 
para atingir os objetivos da sua 
área. 

A 1 3,0 3,1  0 0 1 0 0 0 1 

S 1 1,0 4,5  1 0 0 0 0 0 1 

P 2 4,0 3,9 1,00 0 0 1 0 1 0 2 

C 3 3,7 3,9 0,47 0 0 1 2 0 0 3 

O 3 3,3 3,2 0,47 0 0 2 1 0 0 3 

060 

O avaliado tem plena 
consciência a respeito da 
contribuição dos objetivos da 

sua área para os objetivos da 
empresa como um todo. 

A 1 5,0 5,3  0 0 0 0 1 0 1 

S 1 4,0 3,5  0 0 0 1 0 0 1 

P 2 4,0 4,1 1,00 0 0 1 0 1 0 2 

C 3 3,7 3,6 1,25 0 1 0 1 1 0 3 

O 3 3,0 2,5 0,47 0 1 1 1 0 0 3 

 
 

 Com base nas questões selecionadas em cada assunto crítico prioritário, identifique o(s) 
aspecto(s) do Assunto que cada questão envolve e transcreva esta informação para a Tabela 3 - 
Detalhamento dos Pontos Críticos Prioritários, conforme exemplo a seguir.  
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Ao concluir esta tarefa você terá uma visão completa e detalhada dos aspectos que precisam ser 
abordados no seu Plano de Desenvolvimento Individual a fim de melhorar seu desempenho gerencial. 
 
Trata-se de um bom momento para refletir sobre isto procurando identificar os motivos causadores 
das deficiências identificadas. Esta reflexão será muito útil na próxima etapa do processo de 
elaboração do seu Plano de Desenvolvimento Individual. 
 
 
 VII. Definição de Ações 
 
Esta é uma etapa de vital importância na elaboração do seu Plano de Desenvolvimento Individual e, 
portanto, deve merecer toda sua atenção. Ela consiste em definir as ações necessárias para eliminar, 
corrigir ou atenuar as deficiências previamente identificadas. 
 
Agora que você está ciente destas regras básicas e da importância de observá-las, inicie o processo 
de definição de ações a serem incluídas no seu PDI, registrando estas informações na Tabela 4 - 
Definição de Ações para o PDI.  
 

TABELA 4 – DEFINIÇÃO DE AÇÕES PARA O PDI 

ASSUNTO ASPECTOS AÇÕES 

Desenvolvimento de 
Pessoal 

 Falta de incentivo ao 
autodesenvolvimento dos 
colaboradores. 

 Pouco tempo alocado a 
atividades de treinamento. 

 Ausência de treinamento em 

serviço. 

 Desenvolver um programa de 
treinamento para minha equipe, 
com a assessoria da área de RH. 

 Redistribuir tarefas de forma a 
não prejudicar a participação dos 
meus colaboradores em 
atividades de treinamento. 

 Alocar 3 horas por semana a 
atividades de treinamento em 
serviço. 

 Disponibilizar bibliografia e 

recursos audiovisuais para 

autodesenvolvimento. 

Planejamento 

 Deficiências no 
estabelecimento de metas. 

 Deficiências no 
estabelecimento de 
indicadores de desempenho. 

 Deficiências no 
estabelecimento de 
estratégias. 

 Participar de um curso de 
Planejamento Estratégico. 

 Leitura de bibliografia sobre 
Planejamento e Controle. 

 Participar de reuniões de 
planejamento em outras áreas da 
empresa. 

 Solicitar uma consultoria interna 
da área de planejamento da 
empresa, visando a elaboração 
do planejamento da minha área. 

Administração do Tempo  Não cumprimento de prazos,  Participar de um curso de 

TABELA 3 – DETALHAMENTO DOS PONTOS CRÍTICOS PRIORITÁRIOS 

ASSUNTO ASPECTOS 

Planejamento 

 Deficiências no estabelecimento de metas. 

 Falta de indicadores de desempenho. 

 Deficiências na formulação de estratégias. 
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TABELA 4 – DEFINIÇÃO DE AÇÕES PARA O PDI 

ASSUNTO ASPECTOS AÇÕES 

datas e horários. 
 Freqüentes cancelamentos de 

compromissos 
 Pouca disponibilidade de 

tempo para colaboradores 

Administração do Tempo. 
 Adquirir o hábito de utilizar uma 

agenda. 
 Identificar e adotar, junto com 

minha secretária, algumas 
práticas que permitam 
racionalizar o uso do tempo. 

 Alocar uma hora ao dia, 
especificamente para conversar 
com meus colaboradores. 

Comunicação 

 Dificuldades para transmitir 
informações 

 Baixa disponibilização de 
informações 

 Pouca clareza na comunicação 
oral 

 Participar de um curso de 
Técnicas de Apresentação. 

 Realizar reuniões informativas 
com maior freqüência. 

 

Motivação 

 Colaboradores desmotivados 
 Baixo nível de participação e 

envolvimento dos 
colaboradores 

 Ausência de Reconhecimento 

 Realizar uma pesquisa de clima 
visando identificar as causas da 
desmotivação e falta de 
interesse. 

 Envolver meus colaboradores na 
identificação de ações para 
sanar os problemas identificados. 

 Participar de uma palestra sobre 
Empowerment. 

 
 
VIII. Detalhamento das Ações do PDI 
 
Agora é o momento de detalhar, um pouco mais, as ações que você identificou na etapa anterior. 
 
Este detalhamento deve incluir, pelo menos, as seguintes informações para cada ação: 
 
 Órgãos Envolvidos 
 
Relacione todos os órgãos que poderão ter alguma participação na execução da ação. Alguns podem 
ser internos (da própria empresa) e outros externos (empresas de consultoria, universidades, 
empresas de treinamento, etc.). Se possível, identifique a pessoa de cada um dos órgãos que 
poderão auxiliá-lo a executar a ação. 
 
 Datas e Prazos 
 
Elabore um cronograma de execução das ações, indicando datas precisas - quando isto seja possível 
- ou pelo menos prazos previstos. Lembre que é possível que algumas ações precisem ser 
executadas antes do que outras (pré-requisitos). 
 
 Recursos 
 
Estime, quando necessário e possível, o volume de recursos a serem alocados a cada ação. 
 
 
Para registrar estas informações você poderá utilizar a Tabela 5 - Detalhamento das Ações do PDI. 
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TABELA 5 – DETALHAMENTO DAS AÇÕES DO PDI 

GERENTE: 

Ricardo André Gomes 

ÁREA: 

Coordenadoria de Pesquisas 

SIGLA: 

CPQ 

ASSUNTOS/ASPECTOS A SEREM APERFEIÇOADOS 

Assunto: Desenvolvimento de Pessoal 
Aspectos: 

 Falta de incentivo ao autodesenvolvimento dos colaboradores. 
 Pouco tempo alocado a atividades de treinamento. 

 Ausência de treinamento em serviço. 

AÇÃO A SER DESENVOLVIDA 

Desenvolver um programa de treinamento para a equipe de trabalho do Departamento, com a assessoria da 
área de Recursos Humanos. 

DETALHAMENTO A AÇÃO 

ATIVIDADES ÓRGÃOS DATAS RECURSOS 

Identificação das necessidades de treinamento dos meus 
colaboradores, considerando a descrição de suas 
atividades, o histórico de treinamento e as possibilidades 
de carreira. 

CPQ 
RH 

01 a 15 de 
março/2011 

 

Verificar as formas de atendimento destas necessidades 
disponíveis na empresa e no mercado. 

CPQ 
RH 

16 a 20 de 
março/2011 

 

Relacionar as atividades de treinamento recomendadas 
para cada colaborador, classificadas em treinamento 
interno, treinamento externo, atividades de 
autodesenvolvimento e treinamento em serviço. 

CPQ 
RH 
Biblioteca 

21 a 25 de 
março/2011 

 

Elaborar um cronograma para execução das atividades 
relacionadas na etapa anterior. 

CPQ 
RH 

26 a 31 de 
março/2011 

 

Redistribuir tarefas de forma a garantir a participação dos 
colaboradores nas atividades programadas. 

CPQ 
a partir de 
abril/2011 

 

Viabilizar e alocar os recursos necessários para a 
execução do programa. 

CPQ  
CFI 

abril/2011 R$ 20.000,00 

Estabelecer mecanismos de multiplicação e aplicação dos 
conhecimentos adquiridos. 

RH 
 

maio/2011  

Acompanhar a execução do programa e aferir os 
resultados alcançados. 

CPQ 
RH 

a partir de 
abril/2011 

 

 
 
Desta forma, você conseguiu concluir o processo de formulação do seu Plano de Desenvolvimento 
Individual. Agora só resta providenciar sua aprovação, de acordo com os procedimentos 
estabelecidos pela empresa. 
 
Durante a execução do plano, é importante que você acompanhe passo-a-passo as providências 
tomadas e os resultados obtidos. Desta forma, você poderá, em tempo hábil, efetuar eventuais 
correções e ajustes que sejam necessários. 
 
Para facilitar o acompanhamento da execução do plano você poderá utilizar a Tabela 6 - 
Acompanhamento das Ações do PDI, conforme modelo abaixo. 
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TABELA 6 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PDI 

GERENTE: 

Ricardo André Gomes 

ÁREA: 

Coordenadoria de Pesquisas 

SIGLA: 

CPQ 

ASSUNTOS/ASPECTOS A SEREM APERFEIÇOADOS 

Assunto: Desenvolvimento de Pessoal 
Aspectos: 

 Falta de incentivo ao autodesenvolvimento dos colaboradores. 
 Pouco tempo alocado a atividades de treinamento. 

 Ausência de treinamento em serviço. 

AÇÃO A SER DESENVOLVIDA 

Desenvolver um programa de treinamento para a equipe de trabalho do Departamento, com a assessoria da 
área de Recursos Humanos. 

ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO 

DATA ATIVIDADES/PROVIDÊNCIAS/RESULTADOS 
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SISTEMÁTICA PARA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES GERENCIAIS 

MODELO CONCEITUAL 

ANEXO C 
Modelos de Relatórios 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DA AVALIAÇÃO 

EMPREGADO: 

José dos Santos 

MATRÍCULA: 

6536536-9 

LOTAÇÃO: 

SRH 

FUNÇÃO: 

Superintendente de Recursos Humanos 

CICLO: 

Único 

ANO: 

2012 

RESULTADOS GLOBAIS POR GRUPO DE ASSUNTOS 

GRUPO DE ASSUNTOS NOTA CONCEITO PESO 

Gerenciamento de Tarefas 3,25 B 25,00% 

Gerenciamento de Pessoas 2,82 C 25,00% 

Características Pessoais 3,03 B 25,00% 

Aspectos Complementares 3,10 B 25,00% 

 RESULTADO GLOBAL 3,05 B 100,00% 

CONCEITO DA AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO MÉDIA ALTA 

 

 

RELATÓRIO INDIVIDUAL DA AVALIAÇÃO 

EMPREGADO: 

José dos Santos 

MATRÍCULA: 

6536536-9 

LOTAÇÃO: 

SRH 

FUNÇÃO: 

Superintendente de Recursos Humanos 

CICLO: 

Único 

ANO: 

2012 

RESULTADOS GLOBAIS POR CATEGORIA DE AVALIADORES 

CATEGORIA DE AVALIADORES NOTA CONCEITO PESO 

Superior Hierárquico 3,25 B 25,00% 

Pares 2,82 C 25,00% 

Subordinados 3,03 B 25,00% 

Avaliado 3,10 B 25,00% 

 RESULTADO GLOBAL 3,05 B 100,00% 

CONCEITO DA AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO MÉDIA ALTA 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DA AVALIAÇÃO 

EMPREGADO: 

José dos Santos 

MATRÍCULA: 

6536536-9 

LOTAÇÃO: 

SRH 

FUNÇÃO: 

Superintendente de Recursos Humanos 

CICLO: 

Único 

ANO: 

2012 

GRÁFICOS DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO POR GRUPO DE ASSUNTOS 

GESTÃO DE TAREFAS GESTÃO DE PESSOAS 

  

CARACETRÍSTICAS PESSOAIS ASPECTOS COMPLEMENTARES 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DA AVALIAÇÃO 

EMPREGADO: 

José dos Santos 

MATRÍCULA: 

6536536-9 

LOTAÇÃO: 

SRH 

FUNÇÃO: 

Superintendente de Recursos Humanos 

CICLO: 

Único 

ANO: 

2012 

GRÁFICOS DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO POR CATEGORIA DE AVALIAÇÕES 

SUPERIOR HIERÁRQUICO PARES 

  

AVALIADO SUBORDINADOS 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DA AVALIAÇÃO 

EMPREGADO: 

José dos Santos 

MATRÍCULA: 

6536536-9 

LOTAÇÃO: 

SRH 

FUNÇÃO: 

Superintendente de Recursos Humanos 

CICLO: 

Único 

ANO: 

2012 

RESULTADOS ESTATÍSTICOS GLOBAIS DA AVALIAÇÃO 

AVALIADORES MÉDIA DESVIO 
PADRÃO 

RESPOSTAS SEM 
RESPOSTA 

TOTAL DE 
RESPOSTAS 

RESULTADOS 

CATEGORIA N
O 

GRUPO EMPRESA 1 2 3 4 5 CONCEITO SIGNIFICADO QUALIFICAÇÃO VISIBILIDADE 

A 1 4,50 4,50 0,65 0 3 0 42 60 13 105 A Alta - - 

S 1 3,60 4,10 1,14 1 33 0 57 27 0 118 B Média Alta Ponto Forte Visível 

P 2 3,20 4,10 0,98 1 66 79 65 25 0 236 B Média Alta Ponto Forte Visível 

C 3 4,40 4,10 0,83 1 16 26 122 188 1 353 A Alta Ponto Forte Visível 

LEGENDA DAS CATEGORIAS DE AVALIADORES 

A Avaliado S Superior Hierárquico P Pares C Colaboradores 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DA AVALIAÇÃO 

EMPREGADO: 

José dos Santos 

MATRÍCULA: 

6536536-9 

LOTAÇÃO: 

SRH 

FUNÇÃO: 

Superintendente de Recursos Humanos 

CICLO: 

Único 

ANO: 

2012 

 

 

GRUPOS DE ASSUNTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

G-01 Gerenciamento de Tarefas 

G-02 Gerenciamento de Pessoas 

G-03 Características Pessoais 

G-04 Aspectos Complementares 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DA AVALIAÇÃO 

EMPREGADO: 

José dos Santos 

MATRÍCULA: 

6536536-9 

LOTAÇÃO: 

SRH 

FUNÇÃO: 

Superintendente de Recursos Humanos 

CICLO: 

Único 

ANO: 

2012 

RESULTADOS ESTATÍSTICOS GLOBAIS DA AVALIAÇÃO POR GRUPO DE ASSUNTOS 

GRUPO DE ASSUNTOS: GESTÃO DE TAREFAS 

AVALIADORES MÉDIA DESVIO 
PADRÃO 

RESPOSTAS SEM 
RESPOSTA 

TOTAL DE 
RESPOSTAS 

RESULTADOS 

CATEGORIA N
O 

GRUPO EMPRESA 1 2 3 4 5 CONCEITO SIGNIFICADO QUALIFICAÇÃO VISIBILIDADE 

A 1 4,50 4,50 0,65 0 3 0 42 60 13 105 A Alta - - 

S 1 3,60 4,10 1,14 1 33 0 57 27 0 118 B Média Alta Ponto Forte Visível 

P 2 3,20 4,10 0,98 1 66 79 65 25 0 236 B Média Alta Ponto Forte Visível 

C 3 4,40 4,10 0,83 1 16 26 122 188 1 353 A Alta Ponto Forte Visível 

LEGENDA DAS CATEGORIAS DE AVALIADORES 

A Avaliado S Superior Hierárquico P Pares C Colaboradores 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DA AVALIAÇÃO 

EMPREGADO: 

José dos Santos 

MATRÍCULA: 

6536536-9 

LOTAÇÃO: 

SRH 

FUNÇÃO: 

Superintendente de Recursos Humanos 

CICLO: 

Único 

ANO: 

2012 

RESULTADOS ESTATÍSTICOS GLOBAIS DA AVALIAÇÃO POR GRUPO DE ASSUNTOS 

 

ASSUNTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

A-01 Tomada de Decisões 

A-02 Suporte e Orientação para o Trabalho 

A-03 Planejamento 

A-04 Organização 

A-05 Delegação 

A-06 Conhecimento Profissional 

A-07 Compromisso com Resultados 

A-08 Administração do Tempo 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DA AVALIAÇÃO 

EMPREGADO: 

José dos Santos 

MATRÍCULA: 

6536536-9 

LOTAÇÃO: 

SRH 

FUNÇÃO: 

Superintendente de Recursos Humanos 

CICLO: 

Único 

ANO: 

2012 

RESULTADOS ESTATÍSTICOS GLOBAIS DA AVALIAÇÃO POR ASSUNTO 

ASSUNTO: TOMADA DE DECISÕES 

AVALIADORES MÉDIA DESVIO 
PADRÃO 

RESPOSTAS SEM 
RESPOSTA 

TOTAL DE 
RESPOSTAS 

RESULTADOS 

CATEGORIA N
O 

GRUPO EMPRESA 1 2 3 4 5 CONCEITO SIGNIFICADO QUALIFICAÇÃO VISIBILIDADE 

A 1 4,50 4,50 0,65 0 3 0 42 60 13 105 A Alta - - 

S 1 3,60 4,10 1,14 1 33 0 57 27 0 118 B Média Alta Ponto Forte Visível 

P 2 3,20 4,10 0,98 1 66 79 65 25 0 236 B Média Alta Ponto Forte Visível 

C 3 4,40 4,10 0,83 1 16 26 122 188 1 353 A Alta Ponto Forte Visível 

LEGENDA DAS CATEGORIAS DE AVALIADORES 

A Avaliado S Superior Hierárquico P Pares C Colaboradores 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DA AVALIAÇÃO 

EMPREGADO: 

José dos Santos 

MATRÍCULA: 

6536536-9 

LOTAÇÃO: 

SRH 

FUNÇÃO: 

Superintendente de Recursos Humanos 

CICLO: 

Único 

ANO: 

2012 

RESULTADOS ESTATÍSTICOS GLOBAIS DA AVALIAÇÃO POR ASSUNTO 

 

 

QUESTÕES 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

Q-004 
O avaliado incentiva a participação dos subordinados 
na tomada de decisões 

Q-009 
O avaliado toma decisões baseadas na análise eficaz 

das variáveis envolvidas. 

Q-030 
O avaliado costuma assumir a responsabilidade 
pelas decisões que ele toma 

Q-057 
O avaliado costuma decidir de forma rápida e 
acertada diante de acontecimentos inéditos 

Q-075 
O avaliado procura contar com a opinião de seus 

pares ao tomar decisões importantes 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DA AVALIAÇÃO 

EMPREGADO: 

José dos Santos 

MATRÍCULA: 

6536536-9 

LOTAÇÃO: 

SRH 

FUNÇÃO: 

Superintendente de Recursos Humanos 

CICLO: 

Único 

ANO: 

2012 

COMPARAÇÃO DE RESULTADOS POR GRUPO DE ASSUNTOS 

GRUPO DE ASSUNTOS: GESTÃO DE TAREFAS 

ASSUNTO RESULTADO 
NOTAS CONCEITOS 

A S P C GLOBAL A S P C GLOBAL 

Tomada de 
Decisões 

Da Equipe 5,00 3,40 3,20 4,40 4,00 Alta Média Alta Média Alta Alta Alta 

Da Empresa 4,60 4,20 4,00 4,20 4,25 Alta Alta Alta Alta Alta 

Comparação 8,70% -19,05% -20,00% 4,76% -5,88% Superior Inferior Inferior Superior Inferior 

Suporte e 
Orientação para o 

Trabalho 

Da Equipe 4,20 2,20 3,00 4,60 3,50 Alta Média Baixa Média Alta Alta Média Alta 

Da Empresa 4,40 3,90 3,90 4,00 4,05 Alta Média Alta Média Alta Alta Alta 

Comparação -4,55% -43,59% -23,08% 15,00% -13,58% Inferior Inferior Inferior Superior Inferior 

Planejamento 

Da Equipe 5,00 2,40 3,10 4,50 3,75 Alta Média Baixa Média Alta Alta Média Alta 

Da Empresa 4,60 4,10 4,10 4,10 4,23 Alta Alta Alta Alta Alta 

Comparação 8,70% -41,46% -24,39% 9,76% -11,24% Superior Inferior Inferior Superior Inferior 

Organização 

Da Equipe 4,20 3,60 3,20 4,00 3,75 Alta Média Alta Média Alta Alta Média Alta 

Da Empresa 4,20 3,90 3,90 4,00 4,00 Alta Média Alta Média Alta Alta Alta 

Comparação 0,00% -7,69% -17,95% 0,00% -6,25% Igual Inferior Inferior Igual Inferior 

RESULTADO DO 
GRUPO 

Da Equipe 4,60 3,60 3,20 4,40 3,95 Alta Média Alta Média Alta Alta Média Alta 

Da Empresa 4,50 4,20 4,10 4,20 4,25 Alta Alta Alta Alta Alta 

Comparação 2,22% -14,29% -21,95% 4,76% -7,06% Superior Inferior Inferior Superior Inferior 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DA AVALIAÇÃO 

EMPREGADO: 

José dos Santos 

MATRÍCULA: 

6536536-9 

LOTAÇÃO: 

SRH 

FUNÇÃO: 

Superintendente de Recursos Humanos 

CICLO: 

Único 

ANO: 

2012 

COMPARAÇÃO DE RESULTADOS POR GRUPO DE ASSUNTOS 

 

ASSUNTOS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

A-01 Tomada de Decisões 

A-02 Suporte e Orientação para o Trabalho 

A-03 Planejamento 

A-04 Organização 

A-05 Delegação 

A-06 Conhecimento Profissional 

A-07 Compromisso com Resultados 

A-08 Administração do Tempo 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DA AVALIAÇÃO 

EMPREGADO: 

José dos Santos 

MATRÍCULA: 

6536536-9 

LOTAÇÃO: 

SRH 

FUNÇÃO: 

Superintendente de Recursos Humanos 

CICLO: 

Único 

ANO: 

2012 

RESULTADOS POR ASSUNTO E QUESTÃO 

ASSUNTO: TOMADA DE DECISÕES 

QUESTÕES AVALIADORES MÉDIA DESVIO 
PADRÃO 

RESPOSTAS SEM 
RESPOSTA 

TOTAL DE 
RESPOSTAS CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO NÚMERO GRUPO EMPRESA 1 2 3 4 5 

Q-004 
O avaliado incentiva a participação dos subordinados na tomada 
de decisões 

A 1 5,00 4,60 0,00 0 0 0 0 1 0 1 

S 1 4,00 4,00 0,00 0 0 0 1 0 0 1 

P 2 3,00 3,80 1,00 0 1 0 1 0 0 2 

C 3 4,70 4,00 0,47 0 0 0 1 2 0 3 

Q-009 
O avaliado toma decisões baseadas na análise eficaz das 
variáveis envolvidas. 

A 1 5,00 4,50 0,00 0 0 0 0 1 0 1 

S 1 2,00 4,20 0,00 0 1 0 0 0 0 1 

P 2 4,00 4,10 1,00 0 0 1 0 1 0 2 

C 3 4,00 4,20 0,00 0 0 0 3 0 0 3 

Q-030 
O avaliado costuma assumir a responsabilidade pelas decisões 
que ele toma 

A 1 5,00 4,90 0,00 0 0 0 0 1 0 1 

S 1 5,00 4,70 0,00 0 0 0 0 1 0 1 

P 2 3,00 4,50 1,00 0 1 0 1 0 0 2 

C 3 5,00 4,50 0,00 0 0 0 0 3 0 3 

Q-057 
O avaliado costuma decidir de forma rápida e acertada diante de 
acontecimentos inéditos 

A 1 5,00 4,40 0,00 0 0 0 0 1 0 1 

S 1 2,00 4,10 0,00 0 1 0 0 0 0 1 

P 2 3,00 4,00 0,00 0 0 2 0 0 0 2 

C 3 4,00 4,10 0,82 0 0 1 1 1 0 3 
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RESULTADOS GLOBAIS DA AVALIAÇÃO ANO: 2012 CICLO: SEGUNDO 

AVALIADO FUNÇÃO 
NOTAS RESULTADOS 

AVALIADO SUPERIOR PARES COLABORADORES GLOBAL CONCEITO SIGNIFICADO 

José dos Santos Superintendente de RH 4,5 3,6 3,2 4,4 3,9 B Avaliação Média Alta 

Adriano Alves Moreira Superintendente Administrativo 4,7 3,3 3,2 3,9 3,8 B Avaliação Média Alta 

Alanderson Amaral Claudino Superintendente Financeiro 4,4 3,7 3,2 4,3 3,9 B Avaliação Média Alta 

Alberto Kamil dos Santos Junior Superintendente de Suprimentos 4,6 3,6 3,2 4,4 4,0 B Avaliação Média Alta 
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RESULTADOS POR GRUPO DE ASSUNTO ANO: 2012 CICLO: SEGUNDO 

GRUPO DE ASSUNTOS GESTÃO DE TAREFAS 

AVALIADO FUNÇÃO 
NOTAS RESULTADOS 

AVALIADO SUPERIOR PARES COLABORADORES GLOBAL CONCEITO SIGNIFICADO 

José dos Santos Superintendente de RH 4,5 3,6 3,2 4,4 3,9 B Avaliação Média Alta 

Adriano Alves Moreira Superintendente Administrativo 4,7 3,3 3,2 3,9 3,8 B Avaliação Média Alta 

Alanderson Amaral Claudino Superintendente Financeiro 4,4 3,7 3,2 4,3 3,9 B Avaliação Média Alta 

Alberto Kamil dos Santos Junior Superintendente de Suprimentos 4,6 3,6 3,2 4,4 4,0 B Avaliação Média Alta 
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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO POR ASSUNTO ANO: 2012 CICLO: SEGUNDO 

ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO 

AVALIADO FUNÇÃO 
NOTAS RESULTADOS 

AVALIADO SUPERIOR PARES COLABORADORES GLOBAL CONCEITO SIGNIFICADO 

José dos Santos Superintendente de RH 4,5 3,6 3,2 4,4 3,9 B Avaliação Média Alta 

Adriano Alves Moreira Superintendente Administrativo 4,7 3,3 3,2 3,9 3,8 B Avaliação Média Alta 

Alanderson Amaral Claudino Superintendente Financeiro 4,4 3,7 3,2 4,3 3,9 B Avaliação Média Alta 

Alberto Kamil dos Santos Junior Superintendente de Suprimentos 4,6 3,6 3,2 4,4 4,0 B Avaliação Média Alta 
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RESULTADOS DA AVALIAÇÃO POR QUESTÃO ANO: 2012 CICLO: SEGUNDO 

ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO Q-001 O avaliado sabe distinguir a diferença entre o que é importante e o que é urgente. 

AVALIADO FUNÇÃO 
NOTAS RESULTADOS 

AVALIADO SUPERIOR PARES COLABORADORES GLOBAL CONCEITO SIGNIFICADO 

José dos Santos Superintendente de RH 4,5 3,6 3,2 4,4 3,9 B Avaliação Média Alta 

Adriano Alves Moreira Superintendente Administrativo 4,7 3,3 3,2 3,9 3,8 B Avaliação Média Alta 

Alanderson Amaral Claudino Superintendente Financeiro 4,4 3,7 3,2 4,3 3,9 B Avaliação Média Alta 

Alberto Kamil dos Santos Junior 
Superintendente de 

Suprimentos 
4,6 3,6 3,2 4,4 4,0 

B Avaliação Média Alta 
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