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Resumo:O presente trabalho busca em sua síntese apresentar a importância da Controladoria na
Avaliação de Desempenho, esta pela qual funciona como uma ferramenta que apóia a empresa nos
processos decisórios e estratégicos. O estudo é realizado através da exploração do referencial teórico
sobre Controladoria, Avaliação de Desempenho e a Influência da Controladoria na Avaliação de
Desempenho, entre os seus diversos autores que contribuem para o entendimento desse estudo
bibliográfico. Diante das atuais modificações em que vive a economia mundial, não basta apenas que as
empresas sejam estruturadas bem física e financeiramente. É necessário que se tenha uma preocupação
com o lado pessoal, pois todas as áreas de uma empresa são realizadas por pessoas, que devem assumir
suas responsabilidades diante das funções pelas quais foram destinadas. Por isso, a Avaliação de
Desempenho assume seu papel de avaliar as capacidades dos indivíduos de uma empresa, podendo esta
usufruir das reais capacidades de seus empregados, e estes, poderão saber quais são seus pontos positivos
e seus pontos negativos, que influenciarão nos resultados da organização. É nesse contexto que a
Controladoria, que está presente em todas as áreas da organização, funciona como ferramenta para apoiar
a Avaliação de Desempenho na execução de seus principais objetivos.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em tempos onde as informações circulam com impressionante rapidez e em que a 
cultura organizacional sofre constantes mudanças, principalmente no que diz respeito a 
Recursos Humanos, nasce a necessidade de se valorizar os trabalhadores como pessoas e não 
simplesmente como “recursos”, buscando resgatar neles o que há de melhor: conhecimento, 
criatividade, sensibilidade e compromisso, pois, segundo Chiavenato (2004), “as organizações 
dependem de pessoas para funcionar”. 

É nesse ambiente de valorização profissional que a Controladoria busca hoje se 
infiltrar, objetivando a integração em todas as áreas da organização, tendo como ferramentas 
para isso seus princípios básicos de planejamento, execução e controle. 

Mossimann (1999) define a Controladoria como o conjunto de princípios, 
procedimentos e métodos oriundos das ciências da Administração, Economia, Psicologia, 
Estatística e, principalmente, da Contabilidade, que se ocupa da gestão econômica das 
empresas, com a finalidade de orientá-las para a eficácia, mas ela também pode ser tratada 
como um órgão, pois, Villas Boas (2000) a define como sendo um órgão da empresa que 
possui uma estrutura funcional formada por conceitos e técnicas derivadas da Contabilidade, 
Economia e Administração para desenvolver as atividades contábeis, fiscais e administrativas 
e/ou funções relacionadas com o Planejamento Estratégico, Tático e Operacional, o 
Orçamento Empresarial e o Sistema de Custos para avaliação e controle das operações e dos 
produtos, objetivando a geração de informações úteis e necessárias aos gestores para as 
tomadas de decisão na busca da eficácia empresarial. 

De acordo com Catelli, Mossimann & Fisch (1999), a Controladoria tem por finalidade 
garantir informações adequadas ao processo decisório, colaborar com os gestores em seus 
esforços de obtenção da eficácia de suas áreas quanto a aspectos econômicos e assegurar a 
eficácia empresarial, também sob os aspectos econômicos, por meio da coordenação dos 
esforços dos gestores das áreas. 

Ainda com relação à função da Controladoria, Heckert e Willson (1963, apud 
BEUREN, 2002) atribuem duas funções básicas à Controladoria: (a) supervisão da 
contabilidade geral, contabilidade de custos, da auditoria, dos impostos, dos seguros e das 
estatísticas; além da (b) aplicação da função contábil para a resolução de problemas 
administrativos futuros. 

O principal objetivo da área de Controladoria é promover a eficácia das decisões 
tomadas, estejam estas envolvidas com as diversas partes da organização: gerencial, 
executivo, operacional.  

Surge dentro dessa atmosfera uma figura de extrema importância para que as funções 
da Controladoria sejam bem desempenhadas: o controller, que, segundo Nakagawa (1993), 
“acaba tornando-se o responsável pelo projeto e manutenção de um sistema integrado de 
informações, que operacionaliza o conceito de que a contabilidade, como principal 
instrumento para demonstrar a quitação de responsabilidades que decorrem da accountability 
da empresa e seus gestores, é suportada pelas teorias da decisão, mensuração e informação”. E 
é também Nakagawa (1993) que afirma que o Controller desempenha sua função de controle 
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de maneira muito especial, isto é, ao organizar e reportar dados relevantes exerce uma força 
ou influência que induz os gerentes a tomarem decisões lógicas e consistentes com a missão e 
objetivos da empresa. 

Surge também, dentro deste contexto, o controle interno que através da padronização 
do comportamento administrativo busca acompanhar as ações dos membros organizacionais. 
O acompanhamento dessas ações podem se dar de diversas formas, dentre elas através da 
Avaliação de Desempenho, que é uma atividade de grande importância, porque é através dela 
que são alcançados aspectos importantes para motivação e progressão na carreira dos 
funcionários de uma organização. O Sistema de Avaliação de Desempenho busca avaliar, 
otimizar, promover e orientar pessoas e processos, mas quando não adaptado de maneira 
correta à realidade da organização em que esta inserida pode gerar frustrações, inseguranças e 
desperdício de recursos humanos. 

Segundo Pereira (2009), avaliar um desempenho é um meio para se tomar decisões 
adequadas. Constitui um processo complexo que incorpora, além das características 
informativas necessárias para se julgar adequadamente um desempenho, requisitos essências 
para se integrar ao processo de gestão, em suas fases de planejamento, execução e controle. E, 
segundo Bergamini e Beraldo (2008), avaliar o desempenho das pessoas no trabalho implica, 
consequentemente, conhecer a dinâmica comportamental própria de cada um, o trabalho a ser 
realizado e o ambiente organizacional em que essas ações se passam. 

E Chiavenatto (1999) encerra a conclusão do que poderia ser a avaliação de 
desempenho afirmando que ela é: “A apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa 
no cargo e o seu potencial de desenvolvimento”.  

Este trabalho tem como objetivo fazer um breve estudo sobre a Controladoria e a 
Avaliação de Desempenho em uma organização e analisar ainda quais as contribuições da 
Controladoria para a otimização da Avaliação de Desempenho, procurando demonstrar sua 
importância e influência dentro de uma organização. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A Controladoria 

  

As constantes mudanças no cenário econômico mundial exigem das organizações 
constantes adaptações ao ambiente em que estão inseridas, independente do setor, pois tais 
mudanças trazem ameaças como: a concorrência; necessidades de aperfeiçoamento das novas 
tecnologias, globalização dos mercados, exigência dos consumidores, dentre outras.  

Desta forma, a Contabilidade, enquanto ciência, busca a adaptação a estas mudanças, 
evoluindo e assumindo pressupostos multidisciplinares para melhor auxiliar nos processos 
organizacionais.   

Porém a Contabilidade tradicional baseada em princípios contábeis tem se mostrado 
ineficiente para o processo de tomada de decisões, pois de acordo com Catelli & Guerreiro 
(1992) “as informações geradas pelo sistema de contabilidade tradicional já não atendem as 
novas necessidades de gestão”. 

Surge, neste contexto, a Controladoria, cuja função básica é subsidiar os gestores na 
busca constante da eficácia organizacional, através da disseminação de informações 
tempestivas e relevantes, mantendo uma estreita relação com a atividade de planejamento nas 
empresas. 



 

  

Simplificando, a Controladoria surgiu como evolução natural da Contabilidade 
praticada nos dias atuais, como uma forma de resgatar o principal papel da Contabilidade, 
utilizando-se de toda base conceitual da mesma e de outras áreas de conhecimento, 
aprimorando o processo de informações que atenda às necessidades de todos os usuários 
internos e externos, e principalmente, contribuindo para que a empresa realize sua missão.  

Segundo Beuren (2002) o desenvolvimento da Controladoria pode ser atribuído a três 
fatores: verticalização, a diversificação e a expansão geográfica das organizações. 

De acordo com Martins (2005), a Controladoria surgiu nas grandes corporações norte-
americanas, no início do século XX. A finalidade deste setor era realizar um rígido controle 
das empresas relacionadas (subsidiárias e /ou filiais), visto que um significativo número de 
empresas concorrentes, que haviam proliferado a partir da revolução industrial, começou a se 
fundir no final do século XIX, formando grandes empresas, organizadas sob forma de 
departamentos e divisões, mas com controle centralizado. 

Mossimann, Alves e Fisch (1993) destacam que a Controladoria consiste em um corpo 
de doutrinas e conhecimentos relativos à gestão econômica podendo ser visualizada sob dois 
enfoques: 

a) como um órgão administrativo com uma missão, função e princípios norteadores 
definidos no modelo de gestão do sistema empresa; 

b) como uma área do conhecimento humano com fundamentos, conceitos, princípios e 
métodos oriundos de outras ciências. 

Os objetivos da Controladoria são promover a eficácia organizacional, viabilizar a 
gestão econômico-financeira e participar ativamente do planejamento e controle das 
operações. Entretanto, é preciso ressaltar que a eficácia de cada área da empresa deve sempre 
visar à eficácia da organização como um todo, que nem sempre é atingida através da busca 
individual de eficácia de cada departamento.  

 O campo de atuação da Controladoria compreende as organizações, caracterizadas 
como sistemas abertos e dinâmicos, interagindo com outros num determinado ambiente. 

 A Controladoria deve informar, influenciar e organizar a fim de instruir a 
administração na consecução de seus objetivos. De acordo com Catelli (2003), os objetivos da 
controladoria, visando à missão estabelecida, são: 

 a) promover a eficácia organizacional; 

 b) viabilizar a gestão econômica; 

 c) promover integração das áreas de responsabilidade. 

 Dessa forma, a Controladoria passa a contribuir como área de responsabilidade, ao 
lado das demais áreas que compõem a empresa para cumprir os objetivos definidos e manter a 
continuidade da organização. 

 A Controladoria enquanto ramo do conhecimento é responsável pela modelagem, 
construção e manutenção de sistemas de informação e modelos de gestão das organizações, 
suportando a tomada de decisões. Ela responde pelas gestões operacional, financeira, 
econômica e patrimonial das atividades utilizando primordialmente o controle e o processo de 
planejamento e orçamento como metodologias no desempenho de suas funções. 

 É responsável também por suprir as necessidades informativas dos gestores, 
necessitando fazer uso de um processo de controle que lhe permita desenvolver esta atividade 
da forma mais dinâmica e econômica possível. O processo de controle tem como objetivo 
principal a geração de informações para os tomadores de decisão, podendo estas informações 



 

  

ser de custos, de auditoria, de planejamento e controle, de contabilidade dentre outras. A 
informação, dentro do contexto corporativo, apresenta-se como recurso capaz de decidir seu 
sucesso ou fracasso e a dinâmica que envolve a gestão dos negócios faz do produto 
informação um recurso imprescindível na gestão empresarial. 

 No sentido de tornar o processo de decisão dos gestores mais eficaz, no momento de 
lhe fornecer informações, a Controladoria deverá respeitar dois princípios: Princípio do 
Controle Futuro que consagra o posicionamento de que a atividade de controle será mais 
eficaz e eficiente na medida em que trabalhar com informações projetadas, ou seja, é preciso 
prever antes para corrigir antes; e Princípio da Agregação dos subsistemas que diz que a 
Controladoria deve considerar todos os setores da organização, uma vez que estes se auto 
relacionam para formar um sistema maior que é a organização.  

 Os procedimentos necessários à realização das atividades da Controladoria, apesar de 
complexos, são aplicáveis em organizações de qualquer porte e a Controladoria deve estar 
sempre atenta á missão da empresa posicionando-se de maneira firme e ativa no processo de 
planejamento e controle. 

O encarregado pela área de Controladoria em uma empresa é chamado de Controller 
ou Controlador.  

O mercado exige dos profissionais da Controladoria, uma formação sólida e 
abrangente acerca do processo de gestão organizacional devido à responsabilidade da 
Controladoria de suprir a necessidade de informações dos gestores a fim de conduzir o 
processo de tomada de decisão dos mesmos.  

Os requisitos necessários para o cargo de “Controller” são:  

• Profundo conhecimento do ramo de atividade da empresa; 

• Conhecimento da história, dos objetivos, das metas, da cultura, dos problemas 
básicos, das oportunidades e estratégias da empresa; 

•    Conhecimento dos concorrentes fornecedores e clientes; 

• Habilidade para analisar dados contábeis e estatísticos, suficiente para propor 
modelos, simulações e alternativas;  

•    Influência oral e escrita, como também profundos conhecimentos dos princípios 
contábeis e fiscais que afetam o resultado da empresa; 

•    Iniciativa, visão econômica, comunicação racional, visão de futuro, visão das  
opções de mercado, imparcialidade e consciência de suas limitações.  
    

No Brasil, a função do Controller surgiu com a instalação de empresas multinacionais 
norte-americanas no país. Nessa época, profissionais dessas empresas vinham para ensinar as 
teorias e práticas Contábeis, desenvolvendo e implantando sistemas de informações que 
fossem capazes de atender aos diferentes tipos de usuários da Contabilidade, inclusive para 
manter um adequado sistema de controle sobre as operações dessas empresas.   
            Siegel, Shim e Dauber (1997) afirmam que, “o papel do Controller é diversificado e 
não compreende somente funções e relatórios contábeis, mas também apoio nas tomadas de 
decisões”.  
            Nos tempos atuais com as novas exigências do mercado, o Controller deve ser um 
profissional multifuncional, ou seja, deve acumular experiências nas áreas Contábeis, 
Financeiras e Administrativas.  
            As atribuições do Controller são muitas, porém depende das dimensões da empresa e 



 

  

da filosofia que orienta os seus gestores. Nesse contexto podemos dizer que são requisitos 
básicos para o profissional da Controladoria o fator de gerenciar, além de muitas vezes 
implantar sistemas de informação, motivar os membros da organização, coordenar, avaliação, 
planejar e acompanhar os planos da corporação.  

 

2.2 A Importância da Avaliação de Desempenho 

 

A Sistemática da Avaliação de Desempenho é comum em diversas organizações. 
Qualquer organização na atual condição de concorrência no mercado realiza algum tipo de 
Avaliação de Desempenho, formal ou informal (utilizados sem métodos científicos). 

Avaliar em seu sentido genérico quer dizer dar valor a algo, fazer a apreciação de algo, 
ou mesmo, a tomada de uma decisão em busca de se atingir uma situação desejada. O 
resultado dessa avaliação implica em conseqüências positivas ou negativas, que no contexto 
de uma empresa dependerá muito da forma adotada e dos fatores envolvidos, como crença, 
valores, informações utilizadas e as técnicas do avaliador. Por isso, toda empresa deverá 
formular estratégias para a implantação de quaisquer tipos de avaliações. 

O Sistema de Avaliação torna-se, dessa forma, uma das ferramentas mais importantes 
da gestão de Recursos Humanos, pois através dele as empresas buscam: 

• Reconhecer o desempenho individual dos empregados; 

• Dar a conhecer sua opinião sobre o desempenho de cada colaborador; 

• Tomar decisões sobre a política de remunerações e incentivos; 

• Identificar as deficiências no desempenho e tentar corrigi-las. 

O ato de avaliar envolve também a necessidade de mensurar, que, segundo Pereira 
(1993) pode ser definido por: quantificar os planos, expressos na forma de orçamentos de 
padrões, fornecendo bases comparativas para avaliação de desempenho. 

Entende-se por desempenho, o ato de desempenhar, de cumprir algo que lhe foi 
proposto ou prometido, ou ainda a realização de uma atividade ou conjunto de atividades. 
Dentro de uma empresa há interações entre diversas atividades, que deverão tomar decisões 
eficazes a fim de que os processos entre essas tenham continuidade e cumpram sua missão. 
Essas várias atividades caracterizam-se como desempenho da empresa, interagido no sentido 
de criar condições para sua sobrevivência e desenvolvimento. 

O que vem a ser então Avaliação de Desempenho? Pode ter vários significados, 
dependendo do contexto ao termo avaliação e ao termo desempenho. Mas, segundo Catelli 
(2009), avaliar um desempenho significa julgá-lo ou atribuir um conceito diante de 
expectativas preestabelecidas. Dentro de uma organização a avaliação do desempenho faz 
parte de um processo de gestão, onde será necessária ao exercício do controle, que interage 
com todas as atividades de uma organização. 

Whitater et al (2008), afirmam:  

“A Avaliação de Desempenho pode ser caracterizada em termos institucionais, como o 
processo que provê oportunidades mais definidas de entendimento entre as pessoas propondo 
a revisão e a atualização mais permanente do seu próprio comportamento.” 

Mais do que colaboradora com o auto-desenvolvimento, a Avaliação de Desempenho 
é, em sua essência, uma mistura bem dosada de atitude e técnica que promove a conquista dos 



 

  

objetivos organizacionais e a interação entre as pessoas. Através da Avaliação de 
Desempenho é possível atribuir qualificações de diversas atividades desempenhadas pelas 
pessoas, buscando que estas sejam desempenhadas com eficiência e eficácia. 

O ciclo da Avaliação de Desempenho pode ser visualizado na seguinte seqüência, 
segundo Postes (1996): 

• Planejamento Estratégico: tudo começa no estabelecimento do Modelo de Gestão e 
no Processo de Gestão; 

• Objetivos da Unidade: definição da missão, objetivos, metas, tanto das áreas de 
responsabilidade quanto as empresa; 

• Contrato de Objetivos, Indicadores e Padrões de Desempenho: estabelecimento 
juntamente com o gestor da área de responsabilidade, de seus direitos, dos indicadores pelos 
quais será avaliado, e os padrões de desempenho esperado; 

• Acompanhamento dos Resultados: sistemática dos mecanismos destinados ao 
acompanhamento dos processos e atividades ligadas às tarefas destinadas ao gestor da área de 
responsabilidade 

• Avaliação Final: emissão de relatório, ou até processos informais, que objetivam 
comunicar, a quem foi definido, sobre os resultados e desempenhos atingidos. 

Há ainda alguns princípios gerais de avaliação que, segundo Gronlund (1971:21ss.) 
proporcionam direção ao processo e servem como critérios para medir a efetividade de 
procedimentos e práticas específicas: 

1. A determinação e a clarificação do que será avaliado sempre têm prioridade num 
processo de avaliação; 

2. As técnicas de avaliação devem ser selecionadas de acordo com os propósitos a 
que servem; 

3. Uma avaliação compreensiva requer a utilização de uma variedade de técnicas; 

4. O uso adequado de técnicas de avaliação requer um conhecimento de suas 
limitações e de suas potencialidades; 

5. A avaliação tem um significado para algum fim e não um fim em si mesmo. 

Diante desses princípios verificamos o quanto é importante a formalização de um 
processo de avaliação, principalmente no que diz respeito à determinação de um objetivo. Por 
isso, alguns elementos tornam-se essenciais para melhor entendermos esse processo. São eles:  

- objetivos: é o propósito da avaliação, ou seja, atender as necessidades do processo de 
gestão das atividades; 

- objetos: pode ser o desempenho da empresa em sua totalidade, das áreas em que 
estão sob a responsabilidade dos gestores, dos eventos econômicos, dos produtos ou serviços 
específicos e o desempenho de atividades relacionadas a funções ou cargos ocupados; 

- padrões de comparação: expectativas utilizadas como padrão para a comparação do 
desempenho objeto da avaliação, podendo ser uma situação ideal ou desejada; 

- critérios: são princípios, conceitos, medidas e regras que orientam todo o processo no 
sentido de se atingir os objetivos da avaliação. Deve ser claro, de maneira que o avaliador 
possa conhecê-los e orientar suas decisões; 



 

  

- julgamento de valor: é o resultado da avaliação, o julgamento sobre atributos dos 
desempenhos realizados, dando-lhes conceitos conforme tenham ou não as qualidades 
desejadas. 

O processo de Avaliação de Desempenho completa-se por meio de um sistema de 
informações e de um sistema de gestão. As informações são obtidas por meio da comparação 
de um desempenho já realizado com as expectativas, analisando-se os erros e suas causas. Os 
gestores são os responsáveis por interpretarem essas informações para tirarem suas 
conclusões, através de pareceres ou julgamentos. Finalizando o processo de avaliação de 
desempenho, inicia-se o processo de controle, onde a partir de suas conclusões os gestores 
tomam as decisões corretivas sobre as causas dos problemas identificados. 

Com isso, percebe-se a grande relação entre a avaliação de desempenho, o processo 
decisório e controle, onde a escolha pelo processo de avaliação de desempenho deve estar em 
perfeita integração com o processo de gestão, nas suas fases de planejamento, execução e 
controle. 

Podemos agrupar as maneiras de se realizar a Avaliação de Desempenho em quatro 
tipos: 

1. Foco na aferição de pessoal: respalda promoções, principalmente em nível 
gerencial; 

2. Foco na análise comportamental: identificação das habilidades e liderança que se 
pretende estimular e que traduzem seus objetivos e valores; 

3. Foco no desenvolvimento profissional: evidencia a existência de pessoas em 
diferentes estágios de desenvolvimento; 

4. Foco na realização de metas e resultados: define-se um conjunto de metas e 
resultados esperados baseados na atuação do indivíduo ou grupo atentando para a existência 
de fatores externos que possam influenciá-la. 

As técnicas de Avaliação podem ser realizadas da seguinte forma: 

• Por observação física; 

• Através de lista de verificação; 

• Pela escala de classificação; 

• Por incidentes críticos; 

• Através de relatórios; 

• Por comparação entre indivíduos (muito comum, porém, ineficiente). 

Mas para que a Avaliação de Desempenho aconteça de forma eficaz é importante que 
os avaliados tenham consciência das bases do Sistema, que são: os objetivos que a empresa 
espera que eles atinjam, os critérios de avaliação e sua performance, e quando a avaliação será 
desempenhada. 

 

Por que avaliar o desempenho na empresa? 

Pereira (2009) afirma: “... a necessidade de se avaliar desempenhos na empresa 
evidencia-se, empiricamente, por meio dessa espécie de “disposição natural” dos gestores, por 
meio da qual procuram satisfazer necessidades do trabalho administrativo”. 



 

  

Essa necessidade de se avaliar o desempenho na empresa intensifica pela preocupação 
dos gestores em cumprir seus objetivos, na escassez de recursos e na forma como estes 
deverão ser alocados e utilizados da melhor forma, assim como gerenciar as atividades em 
todas suas fases, sejam elas, planejamento, execução e controle. Por isso essas avaliações 
devem ser corretas e suas informações devem retratar a realidade. 

Alguns aspectos estão relacionados ao desempenho das atividades empresariais, 
evidenciando a necessidade de modelos adequados de Avaliação de Desempenho. Segundo 
Pereira, estes são os aspectos: 

- Accountability: esse conceito refere-se à habilidade do gestor em desempenhar suas 
funções, na maneira como se comporta diante dos resultados e da responsabilidade por prestar 
contas de seu desempenho. Sendo assim, a Avaliação de Desempenho irá evidenciar como os 
gestores fazem uso da autoridade que lhes foi delegada. 

- Interesse dos Gestores: são os primeiros interessados por resultados justos, já que 
possuem responsabilidades por prestar contas de seu desempenho, assim como esperam 
progredir em vários sentidos, como experiência, reconhecimento e remunerações. 

- Impacto das informações sobre desempenho: espelham as efetivas contribuições dos 
gestores e de suas áreas às expectativas e interesses de toda a empresa, estimulando a 
congruência entre seus objetivos, que é um dos resultados esperados pela avaliação de 
desempenho. 

- Necessidade do processo de gestão: a avaliação de desempenho é necessária a cada 
uma das fases do processo de gestão, que são: planejamento, execução e controle. 

 

Avaliação de Desempenho como instrumento de gestão 

Segundo Ferreira (1986), o significado do termo instrumento pode ser definido como 
“qualquer objeto considerado em sua função ou utilidade”, considerando também como 
sinônimo de “recurso empregado para se alcançar um objetivo, conseguir um resultado, um 
meio”. 

A Avaliação de Desempenho vem integrar-se ao processo de gestão empresarial, com 
o objetivo de atender a necessidade especificas das fases de planejamento, execução e 
controle das atividades. Sendo assim, a Avaliação de Desempenho constitui-se como 
instrumento de gestão de desempenho, que procura obter um gerenciamento eficaz de todas as 
atividades, contribuindo com resultados positivos para a eficácia empresarial. 

 

Papel da avaliação de desempenho na empresa 

A responsabilidade dos gestores assim como sua integração ao processo de gestão são 
requisitos essenciais para a implementação da avaliação de desempenho em uma empresa. 

De acordo com Pereira (2009), existem dois propósitos fundamentais quando da 
implementação de um modelo de avaliação e desempenho como instrumento e gestão. 

A. permitir o acompanhamento do desempenho dos gestores: 

- adequar seus comportamentos de acordo com as expectativas referentes às funções 
exercidas; 

- demonstrando como tem feito uso da autoridade que lhes foi delegada para a gestão 
de atividades, diante de recursos limitados e para o atendimento de expectativas a seu 
trabalho; 



 

  

- ajustando suas atuações ao real interesse da empresa em sua totalidade, promovendo 
a identidade entre os objetivos das áreas e os objetivos globais da empresa; 

- quitando a obrigação de prestarem contas de seus desempenhos a seus superiores 
hierárquicos; 

- evitando conflitos relativamente a exigências que não estão sob a efetiva 
responsabilidade dos gestores; 

B. subsidiar e motivar uma gestão eficaz de desempenho: 

- identificando necessidades ou oportunidades de se decidir, por meio da detecção de 
desvios entre os desempenhos planejados e realizados, acionando um sistema de decisões de 
planejamento, de execução de controle; 

- identificando as causas dos desvios detectados, de forma a dar suporte informativo a 
um sistema de decisões, na busca de soluções alternativas voltadas para o foco do problema 
identificado; 

- medindo o grau da eficácia e eficiência alcançado nas atividades desempenhadas; 

- permitindo planejamento com bases mais sólidas ao reduzir as incertezas típicas 
desse processo, à medida que as atividades sejam executadas e controladas; 

- levando os gestores a considerarem em suas prospecções os critérios pelos quais 
serão avaliados seus desempenhos; 

Levando os gestores a uma preocupação não apenas com a execução das atividades 
que estão sob sua responsabilidade, mas  também com seu planejamento e controle. 

Tipos de Avaliação 

Segundo Bergamini e Beraldo (2008), existem três métodos para concretizar o 
procedimento de avaliar as pessoas nas organizações: 

1. A Avaliação Direta: o responsável pela avaliação é o supervisor direto, podendo 
ser um representante da chefia hierárquica ou funcional ligada ao avaliado. Esse supervisor 
terá a tarefa de emitir parecer sobre o pessoal que irá dirigir no dia-a-dia de seu trabalho. Um 
dos pontos positivos desse procedimento é que o supervisor direto conhece melhor o avaliado, 
por conviver com ele todos os dias em situações diferentes. Em contrapartida vem 
acompanhado com um dos pontos negativos, que é a proximidade com o avaliado, que pode 
precipitar disfunções perceptivas que contaminam o julgamento do avaliado. 

2. A Avaliação Conjunta: traz a possibilidade de participação, onde avaliador e 
avaliado conversam sobre seus desempenhos e às vezes preenchem juntos a ficha de avaliação 
de desempenho. É considerada uma possibilidade de troca extremamente rica, e não deve ser 
desprezada quando é permitido esse procedimento. 

3. A Auto-avaliação: refere-se a uma participação mais ativa do avaliado. Ele próprio 
explicita o julgamento sobre seu desempenho, mas isso não significa a exclusão do supervisor 
do processo. Um dos pontos positivos é que esse processo possibilita a oportunidade de 
mútuo esclarecimento entre avaliador e avaliado. Entre os pontos negativos destaca-se a 
ocasião de sérios atritos entre as partes. 

Todos esses procedimentos, quando bem utilizados, sejam qual for o método de 
avaliação, deverá trazer benefícios úteis para a organização como um todo, e não deve ser 
considerado como um ajuste de contas, mas como um método que ajuda a retratar a realidade 
do comportamento de cada um, dentre do que lhes foi proposto. 



 

  

Segundo Bergamini e Beraldo (2008), a avaliação de desempenho ira atender às 
expectativas diferentes dentro de uma organização, como para: 

• À empresa em si: que conhecendo melhor seus insumos humanos poderá conseguir 
maior produtividade dos mesmos, buscando melhores níveis de satisfação ao detectar 
problemas que estejam dificultando ou impedindo a utilização desses mesmos insumos; 

• Ao avaliador: que é o próprio supervisor direto do avaliado, e não somente 
reafirmará sua autoridade sendo justo e avaliando com segurança, mas também poderá rever a 
validade da sua técnica e chefia, uma vez que entenda ser a conduta dos seus subordinados o 
reflexo da forma pela qual exerce seu papel de chefia; 

• Ao avaliado: em condições normais está preocupado com a própria produtividade, 
consequentemente, em saber como se está saindo. Conhecendo ele a importância de seus 
pontos positivos e as dificuldades que ocasionam seus pontos negativos, sabendo que pode 
contar com o supervisor e a empresa no sentido de melhor aproveitar os primeiros e suprimir 
os segundos, sentirá maior segurança e ânimo para uma vida de trabalho orientada a auto-
realização e a utilização tão integral quanto possível de suas potencialidades. 

 

2.3 A Influência da Controladoria na Avaliação de Desempenho  

 

Tendo como função principal a interação com o processo decisório na empresa, a 
Controladoria evidencia-se hoje como uma área de extrema importância em qualquer 
organização que tenha como foco a execução de suas atividades com competência e qualidade 
e o bom atendimento aos clientes. 

O apoio à gestão organizacional e o fornecimento de dados precisos para que decisões 
corretas sejam tomadas são atributos que juntamente com o controle e a avaliação dos 
resultados obtidos tornam a área da Controladoria uma das áreas mais influentes em todo o 
ambiente organizacional. 

A eficácia da organização depende da eficácia de cada área da empresa e relaciona-se 
diretamente ao seu resultado, objetivando a escolha de alternativas corretas na tomada de 
decisão. O conceito de mensuração de eficácia tem como base os conceitos de missão, 
continuidade e resultado. 

A Controladoria tem como função a implantação e direção dos sistemas de: 
informação, motivação, coordenação, avaliação, planejamento, acompanhamento. 

A Avaliação de Desempenho propicia um vínculo crítico entre planejamento, que 
identifica os objetivos da empresa e desenvolve as estratégias e os processos para alcançá-los.  
É a influência da Controladoria que este trabalho se propõe a abordar, focando-se em sua forte 
relação com a Avaliação de Desempenho. 

A Controladoria, por estar integrada com as diversas áreas da empresa, oferece 
ferramentas importantes para que a Avaliação de Desempenho seja executada de forma a 
alcançar seus objetivos: motivação profissional, crescimento organizacional e visibilidade 
empresarial. 

Dentre as principais ferramentas oferecidas que fortalecem a relação entre a 
Controladoria e a sistemática da Avaliação de Desempenho podemos citar o Balanced 
Scorecard, o Programa Seis Sigma e a Avaliação 360°. 

 



 

  

Balanced Scorecard ( BSC) 

O Balanced Scorecard pode ser entendido, segundo Kaplan e Norton como uma 
técnica que visa à integração e balanceamento de todos os principais indicadores de 
desempenho existentes em uma empresa, desde os financeiros/administrativos até os relativos 
aos processos internos, estabelecendo objetivos da qualidade (indicadores) para funções e 
níveis relevantes dentro da organização, ou seja, desdobramento dos indicadores corporativos 
em setores, com metas claramente definidas.  

O BSC propõe uma análise organizacional, por outras perspectivas, não somente a 
financeira, e é através dessa análise que a empresa pode desenvolver meios de alcançar os 
resultados pretendidos. Além disso, o BSC ajuda a aperfeiçoar as capacidades internas e os 
investimentos necessários em pessoal, sistemas e procedimentos, visando melhorar o 
desempenho futuro. 

Este tipo de análise permite aos gerentes observar a empresa sob quatro perspectivas, 
formando um conjunto coeso e interdependente, com seus objetivos e indicadores se inter-
relacionando e formando um fluxo ou diagrama de causa e efeito que se inicia na perspectiva 
do aprendizado e crescimento e termina na perspectiva financeira. São estas perspectivas: 

• Como os clientes vêem a empresa (Perspectiva do Cliente); 

• Em que a empresa deve ser melhor (Perspectiva de Processo); 

• Como continuar aprimorando e agregando valor (Perspectiva do Aprendizado e 
Conhecimento); 

• Como os acionistas vêem a empresa (Perspectiva Financeira). 

A Perspectiva do Cliente abrange as relações comerciais, as reclamações, pesquisa de 
fidelização, excelência no atendimento e superação das necessidades dos clientes. Possibilita 
não só alinhar as medidas de avaliação, como também permite identificar e medir as 
principais tendências e indicadores de mercado que possibilitem à empresa desenvolver 
soluções de valor para seus clientes. 

A Perspectiva de Processo refere-se às melhorias no processo produtivo, tanto 
mudanças de forma moderada quanto mudanças em larga escala, eliminação de desperdícios, 
introdução de automatização e avanços tecnológicos. Os gestores, neste caso, são 
indispensáveis para alcançar os objetivos da empresa, de seus acionistas e de seus clientes. 
Os processos internos só podem ser desenvolvidos depois de terem sido definidos os 
objetivos estratégicos e identificadas as medidas de desempenho para as perspectivas 
financeiras e de satisfação do cliente. 

A Perspectiva de Aprendizado e Desenvolvimento inclui motivação de sistema de 
informação corporativo, recrutamento estratégico, treinamento e outros. Esta perspectiva 
descreve os objetivos traçados para a empresa crescer e aprender. Os objetivos e as medidas 
são forças que vão mover a empresa no sentido de criar a infra-estrutura que a organização 
precisa para alcançar os objetivos definidos na perspectiva financeira, dos clientes e dos 
processos internos.  

A Perspectiva Financeira representa a meta final. A análise financeira é atividade 
tradicional de quase 100% das empresas de qualquer porte. Seja para atender requisitos 
legais, fiscais, ou simples controle administrativo, as medidas financeiras acompanham todos 
os procedimentos de negócios das empresas, desde a constituição ao encerramento das suas 
atividades. 



 

  

O Balanced Scorecard trabalha também com uma série de indicadores que traduzem a 
estratégia da empresa e devem ser utilizados para auxiliar os membros da organização no 
alcance de suas prioridades estratégicas, e é justamente devido a esta característica de 
prioridade pelos anseios coletivos que o BSC desenvolveu-se, pois este sistema compreende a 
estratégia empresarial e é capaz de comunicá-la a toda a organização a fim de que cada um 
esteja envolvido na sua implementação. 

 

O Programa Seis Sigma 

O Programa Seis Sigma é um conjunto de práticas que teve origem na empresa 
Motorola e cuja meta é a redução de defeitos, erros e falhas a um valor próximo de zero. 
Utiliza-se de ferramentas e métodos estatísticos, dentre os quais se destacam: intervalos de 
confiança, testes de hipóteses, amostragem, cartas de controle, componentes da variância, 
análise da variância, correlação e regressão simples, regressão múltipla, e delineamento de 
experimentos. 

Existem cinco fases para se obter o desempenho Seis Sigma em um processo, divisão 
ou empresa. Elas são conhecidas como “Modelo para Melhoria da Performance” e utilizam a 
sigla DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve e Control) que representa o modelo de 
melhoria do desempenho que utiliza métodos estatísticos. Eis suas etapas: 

• Define (definir) - Nesta etapa são identificados os projetos Seis Sigma que serão 
desenvolvidos na empresa com o objetivo primordial de satisfazer as expectativas dos clientes 
em termos de qualidade, preço e prazo de entrega. 

• Measure (medir) - são ações relacionadas á mensuração do desempenho de 
processos e á quantificação da variabilidade dos mesmos. 

• Analyse (analisar) - são analisados os dados relativos aos processos estudados, 
com o objetivo de conhecer as relações causais e as fontes de variabilidade e de desempenho 
insatisfatório de tais processos, visando a melhoria destes. 

• Improve (melhor) - é o desenvolvimento de Projetos de Experimentos (DOE), com 
o objetivo de conhecer a fundo cada processo, através da mudança estrutural de níveis de 
operação de diversos fatores junto com processo em estudo. 

• Control (controlar) - são implementados mecanismos para monitorar 
continuamente o desempenho de cada processo. 

Os principais conceitos abordados pelo Programa Seis Sigma são Estatística, 
Benchmark, Estratégia, Medida, Meta, Valor e Visão. Tais conceitos quando bem trabalhados 
e bem adaptados à realidade da organização fornecem uma cultura de alta qualidade e um 
estilo de gestão baseado no conhecimento. 

O Seis Sigma para ser implementado com eficácia, deve envolver todas as pessoas da 
organização. Cada indivíduo tem um papel importante no caminho de todo o desempenho das 
metas sugeridas pela organização. 

Dentro dessa sistemática, surgem especialistas que serão os agentes de mudança 
responsáveis por implantar o Modelo Seis Sigma. Os Líderes (diretores e gerentes) de 
unidade de negócio são designados para serem os Champions (campeões), têm a 
responsabilidade de fazer com que as equipes multifuncionais se empenhem no 
desenvolvimento de projetos de melhoria e de redução de custos. São o champions que 
designam as pessoas que irão trabalhar com os Seis Sigma e irão coordenar uma determinada 
quantidade projetos. Essas pessoas são os Black Belts (faixas pretas), dedicam 100% de seu 



 

  

tempo aos projetos. Projetos os quais ajudam a reduzir custos, melhoria dos tempos de ciclo 
do produto ou serviço, eliminação de defeitos e incrementos significativos da satisfação do 
cliente. 

Os Máster Black Belt são profissionais com liderança qualificada, atuam em tempo 
integral orientando os Black Belts e assessorando os Champions. Trabalham como 
consultores internos. 

Os Green Belt (faixa verdes) são funcionários de toda a organização que dedicam 
apenas parte de seu tempo aos projetos diretamente relacionados ao seu dia-a-dia de trabalho. 
E os White Belts (faixas brancas), são treinados nos fundamentos do Seis Sigma sobre 
utilização de ferramentas, para que possam auxiliar dessa forma os outros componentes da 
organização. 

 

Evolução dos indicadores quanto aos benefícios de se alcançar níveis sigma mais altos.  

Nível 
sigma  

Defeitos por milhão  Custo da qualidade  

2  308.537 (empresas não-
competitivas)  

Não se aplica  

3  66.807  25 a 40% das 
vendas  

4  6.210 (média da indústria)  15 a 25% das 
vendas  

5  233  5 a 15% das vendas  

6  3,4 (empresas “classe mundial”)  < 1% das vendas  

Cada variação no “nível sigma” acarreta uma melhora de 10% na receita líquida.  

(Fonte: M. Harry, 2000)  

Nota: A média das empresas norte-americanas tem um nível de qualidade de mais ou 
menos 4 sigma (99,3790% de conformidade), mas as organizações de classe mundial tem 
mais ou menos 6 sigma (99,99966% de conformidade).  

 

A Avaliação 360 graus  

A Avaliação 360 Graus, também conhecida como Feedback 360 Graus, Avaliação 
Multivisão e Feedback com Múltiplas Fontes consiste em uma importante ferramenta de 
Gestão de Pessoas que baseia-se em uma análise sistemática do desempenho do profissional 
em função das atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do 
seu potencial de desenvolvimento. Ela promove a avaliação de desempenho dos colaboradores 
através de uma rede de feedback, envolvendo as pessoas que fazem parte do seu círculo de 
atuação, possibilitando a visão da sua performance sob diferentes ângulos (visão dos 
superiores, pares, subordinados, clientes e fornecedores), visando aumentar a eficácia do 
profissional nos processos empresariais com qualidade de vida no trabalho.É através dela que 
a Controladoria pode executar a sua função de controle, apresentando para a organização um 
retorno em relação a sua abordagem. 

Neste tipo de avaliação, os participantes do programa recebem simultaneamente 
feedbacks estruturados de seus superiores, pares, subordinados e outros stakeholders. O 



 

  

participante executa também uma auto-avaliação. A sistemática dos feedbacks acontece por 
meio de questionários específicos que descrevem os comportamentos de liderança 
considerados essenciais pela organização, a fim de viabilizar os seus objetivos estratégicos. 
Mas é importante ressaltar que os resultados destes feedbacks são confidenciais e, portanto, a 
pessoa avaliada não sabe quem a avaliou e só ela tem acesso ao resultado integral da 
avaliação. 

Os principais objetivos da Avaliação 360° são: 

• Estabelecer, de maneira clara, o que é esperado de cada colaborador, com base na 
descrição e na análise do cargo que o profissional ocupa;   

• Dotar o colaborador de um esquema de acompanhamento e aconselhamento, onde 
ele terá a oportunidade de conhecer seus pontos fortes e fracos, reforçando seu bom 
desempenho e procurando corrigir suas deficiências; 

• Elaborar planos de ação para os colaboradores que apresentam desempenho 
insatisfatório; 

• Estabelecer metas e novas conquistas com base nos objetivos organizacionais. 

Avaliação 360 Graus é uma técnica que acompanha um grande interesse pelo assunto 
liderança e também a busca continua das empresas por alternativas que as ajudem a 
transformar chefes em líderes, além disso, traz uma série de benefícios, tais como: 

• Otimização da produtividade; 

• Orientação do desempenho; 

• Fornecimento de diagnósticos dos pontos de melhoria na performance dos 
avaliados; 

• Capacidade de proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional. 

Por fim, pode-se dizer que, segundo a Fundação Carlos Chagas a Avaliação 360° é "o 
método de avaliação de desempenho mais adequado para assegurar o ajustamento de 
funcionário às demandas que ele recebe do ambiente interno e externo à organização". 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em busca de ocupar o seu espaço no mercado e promover a satisfação de seus clientes 
internos e externos cada vez mais organizações procuram, hoje, desenvolver e aprimorar os 
seus processos internos de Controle e Avaliação de Desempenho. 

A Controladoria dentro de uma organização exerce o papel fundamental de prover 
informações e gerenciá-las a fim de promover um elo entre as diversas áreas e com o auxílio 
de todas elas alcançar os objetivos organizacionais. Através do controle e planejamento dos 
sistemas de informação e dos modelos de gestão, a Controladoria exerce um papel crucial no 
fornecimento de bases sólidas para a execução dos diversos planos organizacionais. Seu papel 
não se limita apenas a planejamento, execução e controle de áreas administrativas ou 
operacionais, mas também se refere à avaliação de todos os sistemas existentes dentro do 
ambiente. Desta responsabilidade da Controladoria sobre todos os processos existentes na 
organização nasce a Sistemática da Avaliação de Desempenho que juntamente com a 
Controladoria irá direcionar os esforços pra o alcance da metas traçadas, através da análise de 
indicadores que refletem a realidade do ambiente organizacional. 



 

  

Dentro do contexto trabalhado, buscamos apresentar as três principais ferramentas de 
avaliação de desempenho mais influenciadas pela área da controladoria: 

• O Balanced Scorecard, que busca avaliar o desempenho da organização através da 
análise de índices que refletem a sua realidade econômica e financeira; 

• O Programa Seis Sigma, que através de métodos estatísticos e por meio da divisão 
de etapas que envolvem definição, medição, análise, melhoria e controle busca alcançar 
resultados favoráveis; 

• A Avaliação 360 Graus, que através de uma rede de feedback de diversos ângulos 
promove um ajustamento dos membros da organização às suas necessidades. 

Pode-se perceber, portanto, o quão estreita é a relação entre a Controladoria e 
Avaliação de Desempenho dentro de uma organização e é justamente a sinergia entre essas 
duas áreas, bem como sua integração com o todo o resto que irão promover a eficácia e a 
eficiência na tomada de decisões que afetam o futuro dos membros assim como os resultados 
da organização. 
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