
Avaliação Corpos Artísticos 



É um processo de aferição do desempenho ao longo de um determinado período.  
Está baseada em competências e comportamentais e técnicas. 
Possibilita levantamento de informações para: programação, desenvolvimento, 
definição de promoções internas, progressões salariais e demissões por baixo 
desempenho. 

Conceito básico 

Ações organizadas e sistematizadas que visam enxergar, reconhecer e estimular o 
desempenho das pessoas, de forma a leva-las a níveis superiores de performance e 
impactar positivamente os resultados das equipes e da organização.  
 

Gestão do Desempenho 



Estrutura da Avaliação 

Para o Balé, Coros e OSM - a avaliação será em dois momentos, distintos e específicos: 
 
- Avaliação Comportamental  
- Avaliação técnica. 
 

Aplicação dos questionários: Os avaliadores recebem os questionários através de seu 
e-mail e procedem à avaliação de cada um dos funcionários ao qual foi designado que 
fizesse a avaliação. Após o recebimento do aviso tem prazo de 07 dias úteis para concluir 
o processo.  O avaliador deverá apresentar sua avaliação para todos as questões listadas 
no questionário.  



1 -Avaliação do Maestro/Inspetor ou Gerente do Corpo artístico - é o principal 
avaliador do processo. A avaliação deve ser feita sempre pelo superior imediato da pessoa 
avaliada. Caso tenha havido transferência de corpo artístico ou mudança de gestor no 
período, a avaliação deve ser feita pelo gestor responsável pelo avaliado durante a maior 
parte do tempo naquele Ciclo de Desempenho.  
  
 
2 - Auto avaliação: A auto avaliação é realizada por todos os colaboradores. As auto 
avaliações são consideradas no resultado final, considerando os pesos específicos 
previamente definidos. O questionário de auto avaliação é específico, mas as competências 
são as mesmas avaliadas pelos demais avaliadores. 
 

Estrutura da Avaliação 

Serão feitas em 2 formulários: 
 

O desempenho é traduzido em resultados quantitativos e qualitativos propiciados pelo 
trabalho do colaborador. 



  I - Comportamental - A observação dos Comportamentos do colaborador permitirá medir a 
existência destas Habilidades e Conhecimentos, por meio de exemplos práticos, ações concretas e 
indicadores objetivos. 
 
Frequência- Não possui falta ou atrasos ao ensaios, concertos ou apresentações; 
 
Pontualidade – É pontual  nos compromissos profissionais; 
 
Postura Profissional- Preocupação em apresentar-se para o trabalho, interno ou externo, com 
vestuário adequado e limpo e manter postura coerente com as funções desenvolvidas, respeita o 
espaço e os direitos dos colegas de trabalho. 
 
Trabalho em Equipe - Tem visão do nós e não apenas do 'eu', faz junto, compartilha e ajuda os 
outros. 
 
Comprometimento - Identificação e envolvimento com a empresa, com forte crença e adesão a 
seus valores, manifestando vontade de usar sua habilidade e esforço em benefício da empresa.  
 
                                         
 



A. Músicos instrumentistas 
Técnica instrumental - domínio na execução do instrumento em questão, atingindo alto nível de performance 
Afinação - capacidade de executar as notas musicais com a altura (frequência) correta, com perfeita relação com as demais 
notas emitidas pelo conjunto orquestral 
Leitura - capacidade de ler o texto musical à primeira vista em qualquer tipo de repertório 
Prática de conjunto - habilidade de executar seu instrumento em harmonia e conformidade com os demais integrantes, 
atingindo as demandas do maestro 

 
 
B. Músicos cantores 
Técnica vocal - domínio e pleno desenvolvimento do aparelho fonador para os diversos tipos de repertórios específicos de 
cada coro (ópera, música sinfônica, música contemporânea e música brasileira) 
Afinação - capacidade de sustentar a altura (frequência) das notas tanto a capela (sozinho) quanto em conjunto com outras 
vozes e/ou instrumentos. 
Leitura - capacidade de ler o texto musical à primeira vista sem auxílio de instrumento 
Prática de conjunto - habilidade de atuar em conjunto com os demais cantores de maneira que sua voz se adeque à 
sonoridade do grupo conforme demanda do regente 

 
 
C. Bailarinos 
Qualidade técnica – Capacidade de execução de dança clássica e contemporânea e repertorio da cia 
Capacidade de memorização, apreensão e incorporação dos movimentos com musicalidade, nitidez e raciocínio sensorial 
Qualidades artísticas – expressão individual e criativa 

II - Técnico-artístico - no qual serão avaliados: 



Discordo Totalmente a regular (1 a 3) - Não atende ou 
atende minimamente às expectativas quanto ao padrão esperado 
de desempenho definido para a competência avaliada. Precisa 
desenvolver-se total ou quase que totalmente na competência. 
Necessita de interferência permanente do gestor. 
  
Regular (4) - Atende parcialmente às expectativas quanto ao 
padrão esperado de desempenho definido para a competência 
avaliada. O desempenho alterna entre atendimento e não 
atendimento. Precisa melhorar o desempenho. Necessita de 
interferência do gestor com alguma frequência. 
   
Bom a Concordo Totalmente ( 5 a 7) - Supera ou Atende às 
expectativas quanto ao padrão esperado de desempenho, 
definido para a competência avaliada. Alcança o padrão 
esperado, demonstrando resultado de desempenho plenamente 
satisfatório. Na maioria das vezes o gestor apenas valida o 
atendimento da competência em relação ao padrão. 
  

NOTA CONCEITO VALOR 

7 Concordo totalmente 100 

6   85 

5   70 

4   50 

3   30 

2   15 

1 Discordo totalmente 0 

Padrão de respostas e notas dos questionários  
 
As notas para cada questão serão atribuídas a partir de cada um dos 
padrões de resposta abaixo especificados: 



Processo de validação da avaliação de desempenho 
  

 Após finalizado o processo de avaliação de desempenho, será realizada o fechamento 
dos resultados pelo RH. 
 

• Será feito uma análise comparativa entre os resultados das avaliações. 
  

• Haverá uma avaliação individual de cada artista feita pela direção (nota A) de cada grupo e 
também auto avaliação (nota B) dos integrantes com os mesmos critérios. 
 

• As notas individuais de cada integrante serão somadas (A+B) e posteriormente somadas todas 
as notas de um mesmo grupo e feita média aritmética simples. O valor apurado será 
transformado em percentual seguindo-se a tabela acima. O resultado será a avaliação de 
desempenho de cada corpo artístico. 
 

• Para o integrante que tirar nota inferior a 4 (quatro) será realizado um plano de 
desenvolvimento individual ( PAD) com prazo de melhorias em 90 dias. Caso isso não atinja a 
nota de corte no prazo citado, o mesmo será automaticamente desligado pelo departamento 
de RH do Odeon. 

 
• A avaliação será anual. 



Sugestão do Questionário 





“A única maneira de fazer um bom trabalho é amando o que você faz. 
Se você ainda não encontrou, continue procurando. Não se desespere. 
Assim como no amor, você saberá quando tiver encontrado.” 

     Steve Jobs 


