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INTRODUÇÃO 

O presente documento relata os resultados da pesquisa denominada Indutores para a 

Efetividade da Política de Avaliação de Desempenho dos Servidores Públicos Federais, 

aprovada e financiada pelo Programa Cátedras Brasil, da Escola Nacional de 

Administração Pública (Enap). De acordo com a chamada pública das bolsas do 

Programa, o Edital N° 5/2018, o relatório 2 deve conter o “desenvolvimento do 

referencial teórico, a descrição da metodologia de pesquisa utilizada e a apresentação 

dos resultados encontrados e sua respectiva discussão e conclusões” (inciso 5.2.5).  

Este relatório final é decorrente das ações desenvolvidas desde setembro de 2018 até 

novembro de 2019. O objetivo geral da pesquisa foi identificar indutores para a 

melhoria da política de avaliação de desempenho dos servidores públicos federais no 

Brasil, considerando suas estruturas formais internas e sua cultura organizacional. 

O ponto de partida desta pesquisa foi o diagnóstico, realizado por este pesquisador, no 

período 2015-2018, sobre a efetividade da política federal de avaliação de desempenho 

(SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018). Esse estudo caracterizou algumas das problemáticas na 

implementação da política e as barreiras do contexto que limitam a sua efetividade. A 

partir desses achados, esta investigação pretendeu identificar boas práticas na gestão de 

desempenho, no âmbito nacional e internacional, que permitissem propor indutores para 

melhorar o processo vigente.   

O relatório está dividido em três capítulos principais: referencial teórico, metodologia e 

resultados da pesquisa. Cada um deles está dividido em vários subitens. A literatura 

apresentada é ampla e acompanha a fundamentação das práticas identificadas ao longo 

do texto. A metodologia inclui detalhes da estratégia e método de pesquisa, dos critérios 

de seleção dos casos e dos instrumentos utilizados, sendo anexados os principais. Os 

resultados são expostos em dois subitens, nos quais também se validam e discutem os 

achados à luz da literatura. Por fim, no último item, realizam-se umas breves 

considerações sobre a pesquisa e suas limitações e se dão recomendações para 

investigações futuras.  

 

 



 

 
 

 

1. DEFINIÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico foi fundamental para identificar e validar tanto as boas práticas na 

gestão de desempenho quanto os indutores para a efetividade da política federal 

brasileira.   

Em primeiro lugar, são expostos os estudos que apontam para as diversas problemáticas 

nos processos de avaliação de desempenho em diferentes países e administrações, 

evidenciando-se que existem obstáculos comuns no âmbito público. Em segundo lugar, 

apresenta-se a literatura que trata os condicionantes do contexto sobre a efetividade dos 

processos, no âmbito privado e especialmente no público. A seguir, estudam-se as 

particularidades do contexto no serviço federal brasileiro, no qual as estruturas formais 

do aparelho administrativo influenciam na cultura organizacional relativa à gestão de 

desempenho. Por fim, foi necessário consultar fontes da literatura que apontassem para 

as entidades estatais com sistemáticas de avaliação de desempenho destacadas, de forma 

que auxiliassem na seleção dos casos que serão examinados.   

 

1.1 Obstáculos da avaliação de desempenho na administração pública 

A literatura evidência a pouca efetividade das políticas de avaliação de desempenho 

(doravante AD) no âmbito das administrações públicas. Assim, constatam-se vários 

estudos recentes, em diferentes contextos e países, nos quais se expõem essas 

deficiências. Podem-se citar os casos analisados em África do Sul (SUNDSTRÖM, 

2017), Bangladesh (HAQUE, 2012), China (LIU; DONG, 2012), Estados Unidos (LIN; 

KELLOUGH, 2019), República Checa (ŠPALKOVÁ; ŠPAČEK; NEMEC, 2015); Gana 

(OHEMENG; ZAKARI; ADUSHA-KARIKARI, 2015), Índia (KASHIKAR, 2012), 

México (GONZÁLEZ; HERNÁNDEZ, 2010), Portugal (FERREIRA-DA-SILVA et al., 

2015), Coreia do Sul (KONG; KIM; YANG, 2013) e Venezuela (URDANETA; 

URDANETA, 2013). Os problemas apontados por esses estudos, muitos deles comuns, 

estão sintetizados no Quadro 1. 

 

 

 



 

7 
 

Quadro 1. Problemas das políticas de AD dos servidores públicos compilados da literatura recente. 

Dimensão Problemas 
 

Casos 
 

Percepção geral São injustas e orientadas para o controle. 

 

Focadas na remuneração. 

Escassas expectativas em relação à utilidade dos 
processos. 

Pouco compromisso da alta administração. 

Barreiras culturais 

Haque, 2012; Kashikar, 2012; 
Ferreira-da-Silva et al., 2015; Kong 
et al., 2013; Urdaneta e Urdaneta, 
2013 
Liu & Dong, 2012; Ohemeng et al., 
2015 
 
Ohemeng et al., 2015 
 
 

Haque, 2012; Lin & Kellough, 2019 
 
Ohemeng et al., 2015; Kong et al., 
2013 

Critérios da 
avaliação 

Ausência de critérios objetivos para avaliar. 

Falta de clareza dos critérios de avaliação e dos 
objetivos de desempenho. 

Os objetivos dos trabalhadores não estão 
alinhados aos da entidade. 

Não estão diferenciados por categorias 
profissionais. 

Lin & Kellough, 2019; Špalková et 
al., 2015; Kashikar, 2012 
Liu & Dong, 2012; Špalková et al., 
2015; Kashikar, 2012 
 
 
Liu & Dong, 2012; González & 
Hernández, 2010 

Kashikar, 2012 

Papel das chefias Leniência generalizada nas avaliações. 

Falta de treinamento dos avaliadores. 

Ausência de supervisão e acompanhamento das 
chefias do planejado. 

Subjetividade dos avaliadores no julgamento do 
desempenho dos trabalhadores. 

Inadequação de feedback durante o processo 
avaliativo. 

Ohemeng et al., 2015 

Haque, 2012; Liu & Dong, 2012; 
Ohemeng et al., 2015; Kong et al., 
2013 
Ohemeng et al., 2015, Urdaneta & 
Urdaneta, 2013 

Haque, 2012; Ferreira-da-Silva et 
al., 2015; Kong et al., 2013 
 

Haque, 2012; Ohemeng et al., 2015 

Uso dos resultados Não contribuem para a melhoria do desempenho. 

Não geram informações para os planos de carreira 
nem para a capacitação. 

 

Os bônus econômicos pelo desempenho reforçam 
a corrupção 

Haque, 2012; Špalková et al., 2015; 
Ohemeng et al., 2015; González & 
Hernández, 2010 
 
Haque, 2012; Liu & Dong, 2012; 
Špalková et al., 2015; Kashikar, 
2012; Ferreira-da-Silva et al., 2015; 
Kong et al., 2013 
 
 
Sundström, 2017 

Fonte: elaboração própria a partir da literatura. 

Como se observa no Quadro 1, os problemas são divididos em quatro dimensões: 

percepção geral dos processos de AD; critérios de avaliação, que tem a ver com o 

desenho das ferramentas de avaliação; o papel das chefias no processo; e o uso que é 
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feito dos resultados da AD. Alguns são problemas tradicionais, como a definição das 

técnicas de avaliação ou a subjetividade dos avaliadores, mas questões como a 

percepção da inutilidade do processo ou a incapacidade das sistemáticas  de melhorar o 

desempenho são criticamente negativos para a efetividade das políticas. Em muitos 

casos são sublinhadas várias dessas problemáticas e, em geral, identifica-se uma 

tendência à burocratização das sistemáticas, isto é, a desenvolver elas de maneira 

automatizada por exigências da lei, mas sem um significado e valor real. 

Na mesma linha, dois estudos transnacionais colocam também o foco nas limitações da 

gratificação remunerada pela AD no âmbito público. Por um lado, uma pesquisa 

(OCDE, 2005) desenvolvida entre os governos centrais de 15 países da OCDE, com um 

aprofundamento maior nos Estados Unidos e no Reino Unido, mostra que, embora 

possam ter benefícios potenciais para aprimorar a gestão, os sistemas de pago por 

desempenho não motivam à maioria dos servidores públicos para melhorar seu trabalho. 

Por outro lado, a meta-análise conduzida por Perry, Engbers e Jun (2009), de 57 casos 

em entidades públicas, selecionados da literatura do período 1977-2008, mostram 

resultados similares. A remuneração pelo desempenho não afeta a motivação dos 

servidores públicos e, na maioria dos casos, a efetividade das sistemáticas está 

influenciada negativamente por fatores contextuais. 

Quanto à literatura sobre a efetividade da avaliação de desempenho individual no 

âmbito público brasileiro, existem vários estudos, nos últimos anos, que também 

apontam as dificuldades do processo. Nesse sentido, o estudo em duas organizações 

federais de Odelius e Santos (2007) indica vários problemas identificados que 

condicionam os resultados do processo: acúmulo de tarefas, descontinuidade nos 

processos administrativos, politização das decisões, ausência de orientações para a 

gestão e a pouca margem de decisão dos gestores, entre outros aspectos. O relatório da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre a 

gestão dos recursos humanos no governo federal (OCDE, 2010, p. 26), afirma que o 

sistema de avaliação de desempenho federal implica “um papel menor na carreira e na 

remuneração da maioria das pessoas”, especificando que “a organização não tem um 

forte sistema de gestão por desempenho com uma definição clara de objetivos e 

elaboração de relatórios sobre os resultados alcançados, bem como uma boa aceitação 

destes pela equipe”.  
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Na mesma linha, o caso de um hospital público analisado por Fontanelle (2010) assinala 

que se bem a maioria dos entrevistados considera a avaliação de desempenho uma 

ferramenta necessária, na prática, ela não melhora os resultados, a participação ou o 

desenvolvimento profissional. Assis e Neto (2013) apontam e discutem o fracasso das 

políticas de pago por desempenho na administração pública brasileira à luz de outros 

casos internacionais e da literatura. O estudo qualitativo de Pinto e Behr (2015), em 

uma universidade federal, evidência também uma insatisfação geral dos servidores 

técnico-administrativos com o funcionamento e o impacto do processo de avaliação de 

desempenho. Finalmente, Coelho Junior et al. (2018) usam um modelo de análise do 

nível de maturidade da gestão de desempenho em uma agência reguladora brasileira e 

concluem que ainda é incipiente. Consideram, entre as principais dificuldades, a falta de 

capacidade técnica para a sua implementação; a falta de motivação e atitudes negativas 

frente ao processo; o escasso envolvimento dos gestores; e a origem do processo como 

uma obrigação normativa e não como uma iniciativa da organização.  

 

1.2 O contexto como uma barreira na implementação das políticas de avaliação de 

desempenho dos servidores públicos 

Como pôde ser observado, a literatura apresenta numerosas políticas de AD que 

enfrentam diversos elementos, especialmente derivados do contexto, que restringem a 

sus efetividade. No setor público, tendo em conta as suas particularidades, que o 

diferenciam das dinâmicas do âmbito privado, as políticas de gestão de desempenho dos 

empregados públicos ainda enfrentam obstáculos adicionais que condicionam a 

implementação delas.    

A literatura aponta aos fatores distais como dimensões do contexto social que 

influenciam na avaliação de desempenho. Diferentemente dos fatores proximais, os 

fatores distais interferem em outros aspectos externos à gestão de desempenho e vão 

além do processo e do desenho dos sistemas (LEVY; WILLIAMS, 2004). Alguns 

dessas dimensões seriam o clima organizacional, a cultura organizacional, as estratégias 

de gestão de pessoas, condições econômicas externas, avanços tecnológicos e a 

configuração das forças de trabalho.  

Ao respeito da cultura organizacional, o estudo transnacional de Peretz e Fried (2012) 

conclui que a cultura nacional repercute no desenho e na prática da avaliação de 
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desempenho nas organizações. Assim, ela influencia no uso ou não de múltiplas fontes, 

no propósito da AD, na porcentagem de trabalhadores avaliados ou no foco individual 

ou coletivo da avaliação. Na mesma linha, o estudo de Chen e Eldrige (2010) sobre a 

adaptação de um modelo de gestão de desempenho ocidental a uma empresa subsidiária 

chinesa, assinala a necessidade de adaptar as sistemáticas de gestão de desempenho à 

realidade de cada contexto organizacional e nacional. 

No âmbito público, Otoole Jr. e Meier (2014) identificam três grupos de variáveis 

principais do contexto na gestão do desempenho: (1) contexto político-concentração de 

poder, pelo qual deve estudar os equilíbrios entre poderes unitários frente a poderes 

diversificados, se têm um só nível ou vários, se são corporativistas ou antagónicos e se  

a avaliação de desempenho é formal ou informal; (2) contexto ambiental, que considera 

o nível de complexidade, agitação e liberalidade e a presencia ou ausência de capital 

social; (3) contexto internacional, que olha para a claridade e consistência dos objetivos, 

a centralização frente à descentralização e o grau de profissionalismo existente.   

Dixit (2012) também explora os incentivos das burocracias desde a ótica da teoria do 

principal-agente e destacando algumas diferencias em relação ao setor público. Nesse 

sentido, a administração pública tem um maior grau de complexidade, pois responde a 

uma multiplicidade de principais; deve administrar um grande número de tarefas, 

algumas das quais não são claramente observáveis; e tem diferentes níveis de 

hierarquias com muitos atores, pelo que também se confundem os diversos principais-

agentes. Também Assis e Reis Neto (2013) aludem à multiplicidade de principais e das 

multitarefas, que pode levar, sob a ótica da teoria da escolha racional, a que os 

servidores realizem as tarefas mais fáceis.  

O comportamento e as escolhas dos servidores são elementos recorrentes na análise da 

implementação das políticas públicas. O conceito de street level beaureaucrats de 

Lipsky (2010) aludia à capacidade dos servidores no último escalão -ou de relação 

direta com os usuários- para fazer política, considerando a sua discricionariedade 

durante a implementação. Têm a capacidade de atuar sem se alinhar aos objetivos 

institucionais ou das altas instâncias governamentais, pois os servidores podem ter 

preferencias diferentes aos de uma política determinada. E, o que também é relevante 

neste caso estudado, seu “desejo é manter e expandir sua autonomia. Os gestores 

intentam restringir a discricionariedade dos trabalhadores para garantir assim certos 

resultados, mas os burocratas da linha de frente com frequência consideram esses 
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esforços como ilegítimos e, até certo ponto, conseguem resistir eles com sucesso” 

(LIPSKY, 2010, p.19). 

Da mesma forma, Lisboa et Al. (2017) estudam os fatores de resistência da AD em um 

órgão público brasileiro desde a ótica da institucionalização dos processos de controle e 

dos fatores de resistência às mudanças. Identificam vários fatores de resistência na 

entidade estudada: insegurança ontológica, inércia, falta de conhecimento, aceitação de 

rotinas e decouping. 

Além dos fatores estruturais e culturais que definem às organizações e o comportamento 

dos servidores, existem fatores psicológicos que restringem a efetividade dos processos 

na administração pública. Weibel et al. (2010) apontam, por meio de uma meta-análise e 

um experimento, que a gratificação econômica tem efeitos modestos sobre o 

desempenho na administração pública. Assim, pode ter efeitos positivos na motivação e 

no esforço para realizar tarefas pouco atrativas para os servidores, mas tem um efeito 

negativo na motivação intrínseca e a autonomia para desenvolver as tarefas mais 

interessantes. Além disso, consideram que as limitações orçamentárias no serviço 

público resultam, em geral, em gratificações pouco significativas, gerando assim efeitos 

positivos limitados e custos importantes na motivação.  

Na mesma linha, Klein e Mascharenas (2016) estudaram a motivação e satisfação 

servidores públicos federais no âmbito federal. Concluíram que, em coerência com a 

literatura, os trabalhadores nas organizações públicas são fortemente motivados por 

aspectos intrínsecos ao trabalho, sendo que a influência dos elementos extrínsecos é 

menor que a dos trabalhadores em organizações privadas. Assim, a satisfação no 

trabalho deles é maior quando predominam os fatores extrínsecos, razão pela qual os 

autores recomendam que as políticas de gestão pública estejam alinhadas com a cultura 

e as dinâmicas internas das organizações.   

Ohemeng et al. (2009) também observam, sob a teoria da expectação, que os efeitos da 

avaliação de desempenho na motivação e no esforço dos servidores públicos de Ghana 

es escassa. Os trabalhadores não esperam efeitos significativos do processo e, já que as 

promoções derivadas do desempenho se produzem de forma automática na prática, as 

gratificações econômicas não melhoram a motivação. Da mesma forma, a cultura local 

impede que sejam feitas avaliações sinceras e rigorosas, resultando em notas máximas 

na maioria dos casos, o que distorce o potencial uso dos resultados da avaliação. 
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Outro fator contextual estudado por Zheng et al. (2012) é o comportamento 

organizacional cidadão, referido ao desempenho dentro do clima social e psicológico 

do ambiente onde se realizam as tarefas. Dessa forma o processo de AD, quando existe 

um compromisso organizacional ao respeito do trabalhador, existe uma relação positiva 

com o comportamento organizacional cidadão. 

Park (2014) estuda as motivações dos gestores públicos para realizar avaliações 

rigorosas ou lenientes. O estudo aponta que a sua motivação para uma avaliação 

precisa está condicionada pelo sistema de incentivos das organizações e pela percepção 

de ter mais controle público. Assim, o estudo considera que as premiações formais 

podem melhorar o rigor das suas avaliações, mas as distribuições forçadas nas 

pontuações é uma prática negativa para avaliar corretamente. O autor conclui que as 

normas e dinâmicas internas nas organizações condicionam a precisão na avaliação. 

Um último caso nacional, o de Maia e Bastos (2019) estuda, em uma agência federal 

brasileira, variáveis que se relacionam positivamente com uma melhoria do desempenho 

e que poderiam ser indutores para a efetividade dos processos de avaliação. Quando os 

servidores percebem que suas expectativas quanto às suas obrigações e as da 

organização com elas, previstas no momento em que foram contratadas -cumprimento 

do contrato psicológico-, o desempenho deles aumenta.  

 

1.3 Barreiras contextuais no serviço federal brasileiro para a efetividade da 

avaliação de desempenho tradicional 

A base referencial para esta pesquisa em relação ao caso brasileiro, foram, 

principalmente, os resultados da análise da efetividade da política federal atual de AD 

brasileira (SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018). Serão considerados os achados do estúdio em 

relação às falhas na implementação da política e, particularmente, as barreiras 

identificadas à AD tradicional. Nesse sentido, nos últimos meses foram matizadas e 

aprofundadas essas barreiras a partir dessa investigação.     

No caso do serviço público federal brasileiro, existem também fatores contextuais que 

suponhem um obstáculo para a efetividade das políticas de gestão de desempenho, 

atuais e tradicionais. 

Esses obstáculos ou barreiras não são conjunturais, têm um caráter mais perene. Assim, 

são de duas naturezas: por um lado, derivadas das estruturas formais, que fazem 
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referência às normas que regem a atuação e a organização da administração e dos seus 

trabalhadores; e, por outro lado, derivadas da cultura organizacional do serviço público, 

entendida como os “rituais, mitos, hábitos e crenças comuns aos membros de uma 

Organização, que assim produzem normas de comportamento genericamente aceitas por 

todos” (PIRES; MACÊDO, 2006, 83). Cabe salientar que as estruturas formais, por sua 

vez, influenciam e moldam a cultura organizacional, como será relatado a seguir, pelo 

que os dois tipos de barreiras estão estreitamente vinculados. Representam-se, na Figura 

1, as barreiras identificadas à AD tradicional no governo federal. 

 

Figura 1. Barreiras na administração federal às políticas de AD dos servidores públicos. 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir de Sanchez-Elvira (2018). 

Quanto às estruturas formais, observam-se as seguintes barreiras (SÁNCHEZ-ELVIRA, 

2018): 

i. Estabilidade no trabalho: os servidores dificilmente podem ser demitidos e 

normalmente estão lotados na mesma entidade toda a sua carreira. O fato de que os 

trabalhadores permaneçam lotados na mesma entidade -às vezes até na mesma unidade- 

Efetividade das políticas de AD federais 
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a maior parte da sua carreira influencia na cultura organizacional, na forma em que as 

pessoas se relacionam. Favorece o companheirismo e aumenta a importância de manter 

bons relacionamentos pessoais. Da mesma forma, quando a convivência é intensa e 

prolongada, os conflitos se magnificam e dificultam as relações profissionais. A 

avaliação de desempenho, que precisa um julgamento e uma nota que repercute na 

gratificação remuneratória, pode ser uma fonte relevante de conflitos interpessoais, pelo 

que os atores envolvidos tendem a ser benevolentes e pouco rigorosos para evitar esses 

confrontos.  

ii.  Acesso por concurso: vinculado com o elemento anterior, também é um 

elemento que tem a ver com o regime dos servidores públicos, que é o acesso aos 

cargos, de natureza fixa, por meio de um concurso competitivo. Além de superar o 

concurso, para consolidar o direito a permanecer estável no cargo, o trabalhador deve 

superar o estágio probatório.  

Essas duas fases prévias para consolidar uma vaga de trabalho não são comuns no setor 

privado, no qual a seleção mais frequente de pessoal se baseia na análise de curricula 

vitae e entrevistas. Normalmente o trabalhador não deve superar provas de 

conhecimento que exijam uma preparação prévia. A manutenção e progressão na 

carreira no âmbito privada depende, principalmente, dos méritos que realize o 

trabalhador ao longo dos períodos de duração dos seus contratos. No setor público, 

porém, a carga dos méritos recai, particularmente, nas primeiras etapas do início da 

carreira. A pessoa que consolida um cargo público deve ter se preparado para uma 

prova de conhecimento durante um tempo significativo – às vezes anos-, superar a 

muitos candidatos que competem pela mesma vaga e posteriormente conseguir uma 

avaliação positiva pelo seu desempenho nos dois primeiros anos desde que ganha o 

concurso.  

Esses critérios e dinâmicas de acesso ao serviço federal tem efeitos sobre o 

comportamento dos trabalhadores e na cultura organizacional, que ganham o direito de 

ocupar seu cargo depois de um esforço considerável e de superar a múltiplos 

competidores. Assim, o que foi observado é que os servidores são relutantes a receber 

críticas pela forma em que realizam seu trabalho. Reagem negativamente às avaliações 

de desempenho, já sejam pelo próprio julgamento de um terceiro como por uma nota 

resultante inferior à máxima pontuação, inclusive quando essa diminuição não reduz a 

gratificação remuneratória. 
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iii,  Alta rotatividade das chefias: os servidores que ocupam cargos de chefia, que 

são designados por confiança e com caráter temporal, têm receio de avaliar 

negativamente a um colaborador que no futuro poderia ocupar seu cargo e, portanto, 

preferem não suscitar potenciais problemas pessoais por meio da avaliação.  

Esse elemento estrutural é também um elemento diferenciador com relação à dinâmica 

das hierarquias no âmbito privado, no qual a rotatividade é menor e não é frequente que 

um trabalhador que ocupe um cargo de chefia regresse, depois de um tempo, a um cargo 

com um nível inferior hierarquicamente.     

iv.  Autonomia e discricionariedade dos servidores: na visão do burocrata da rua ou 

da linha de frente de Lipsky (2010), o sucesso das políticas depende, em grande 

medida, dos servidores na última sequência da implementação. Ela tem capacidade para 

fazer política, considerando a sua discricionariedade durante a implementação. Tem 

uma margem de decisão em cada fase do ciclo da avaliação, pelo que ao longo da cadeia 

de decisão pode ter modificado substancialmente o propósito ideal estabelecido na 

normativa.  

Da mesma forma, pode discordar dos objetivos institucionais ou das altas instâncias 

governamentais, pois os servidores têm interesses diferentes aos de uma política 

determinada. E, o que também é relevante neste caso estudado, seu “desejo é manter e 

expandir sua autonomia. Os gestores [neste caso os planejadores] intentam restringir a 

discricionariedade dos trabalhadores para garantir assim certos resultados, mas os 

burocratas da linha de frente com frequência consideram esses esforços como ilegítimos 

e, até certo ponto, conseguem resistir eles com sucesso” (LIPSKY, 2010, p.19). No caso 

da AD, é uma política que tradicionalmente pretende, entre outras questões, controlar e 

aprimorar o trabalho dos servidores, o que afeta diretamente a essa autonomia do 

burocrata. A realidade é que, seja por preservar essa autonomia, ou pela existência de 

outros interesses e preferências derivados da cultura organizacional, é reduzida a 

efetividade da política, pelos próprios servidores públicos, principalmente durante a 

etapa de execução da mesma. 

v.  Alto número de atores na cadeia de decisão do ciclo da avaliação de 

desempenho: a política de AD acarreta um alto número de pontos de decisão e de atores, 

com diferentes interesses, ao longo do seu desenvolvimento, motivado pela necessidade 

de executar adequadamente o ciclo da avaliação – composto no caso analisado pelo 
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planejamento institucional, planejamento das equipes, acompanhamento da execução, 

avaliação do desempenho e uso dos resultados-.  

De acordo com a visão de Pressman e Wildavsky (1998), uma cadeia longa de decisões 

implica um risco maior de surgirem falhas na cadeia da implementação, de forma que a 

probabilidade de que a qualidade do processo se deteriore é maior: “quanto mais longa 

seja a cadeia de causas, mais numerosas serão as relações recíprocas que se estabeleçam 

entre os elos e mais complexa será a implementação” (PRESSMAN; WILDAVSKY, 

1998, p.57). Por sua vez, podem aparecer novos elos não previstos ou mudar as pessoas 

em cada ponto de decisão, o que exige novas negociações. No caso da política objeto de 

estudo, a cadeia causal tem muitos pontos de decisão, pois está baseada, na etapa da 

execução, em um processo cíclico, com vários estágios envolvidos no ciclo da AD. Não 

é uma política linear, com uma só dimensão que se pretende modificar. Comporta vários 

passos que, por sua vez, estão interconectados. Se um deles não se realiza corretamente 

é provável que o seguinte passo esteja prejudicado desde o início, criando-se uma 

deterioração incremental ao longo da cadeia do ciclo avaliativo. 

Já em relação aos obstáculos no governo federal às políticas tradicionais de AD 

derivadas da cultura organizacional, foram identificados os seguintes (SÁNCHEZ-

ELVIRA, 2018): 

i. Camaradagem entre os trabalhadores: predominam os valores fraternais sobre 

os profissionais. Existe uma preferência por ganhar a simpatia dos demais e manter um 

bom relacionamento entre os servidores, e por isso evitam os conflitos que possam 

surgir da avaliação. Diferentemente do setor privado, a estabilidade e continuidade dos 

servidores por muitos anos na mesma Organização -elementos estruturais- implica que 

os funcionários tenham um cuidado especial pela convivência. Segundo alguns 

entrevistados no estúdio (SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018), um bom relacionamento é 

também essencial para poder desenvolver os diferentes processos que exigem uma 

colaboração dos colegas.  

i. Ausência de cultura de chefiar e relações hierárquicas mais horizontais: 

práticas de chefiar ausentes de gerenciamento de pessoas e de relações de controle 

hierárquicas, mas baseadas no coleguismo e na proteção da autonomia dos 

trabalhadores. Isto leva também a que não exista, salvo algumas exceções, um 

acompanhamento do cumprimento dos planos de trabalho, virando a AD um processo 
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estático, com um trabalho pontual duas vezes no ano. Elementos estruturais como a 

estabilidade e o acesso por concurso aos cargos, como foi observado, podem influir 

nessa limitada cultura de gerenciamento de pessoas. 

Dessa forma, as barreiras achadas entre os gestores quanto a seu compromisso com o 

funcionamento adequado do ciclo avaliativo estão vinculadas à falta de cultura de 

gerenciamento, ao predomínio de relações hierárquicas horizontais e à existência de 

outras preferências entre os atores relacionadas com práticas interpessoais e 

organizacionais nas entidades, que prevaleceram em relação ao cumprimento adequado 

da política de AD.  

ii. Prática tradicional de burocratizar o processo avaliativo: A política pretendeu 

uma modificação drástica dos hábitos dos servidores, os quais levam muito tempo 

realizando avaliações de desempenho lenientes, sem compromisso real com os objetivos 

da AD. Segundo Sabatier e Mazmaniam (1979, 1981), quanto maior for o grau de 

mudança de comportamentos requerido no público alvo, mais difícil será a consecução 

dos objetivos pretendidos por uma política. Os autores o definem como a magnitude das 

modificações comportamentais requeridas, classificada dentro do grupo de variáveis 

que tem a ver com o problema abordado (SABATIER; MAZMANIAM, 1979, 1981).  

Assim, como foi evidenciado na pesquisa, os servidores da administração federal 

estavam habituados com processos de AD benevolentes e com práticas de chefiar 

ausentes de gerenciamento de pessoas e de relações de controle hierárquicas, mas 

baseadas no coleguismo e na proteção da autonomia dos trabalhadores. Portanto, o 

propósito da nova lei de AD exige uma mudança de comportamento radical, o que 

resultou finalmente em uma mudança limitada de práticas.  

iii.  Não aceitação dos trabalhadores da crítica pelo seu desempenho: nesse 

sentido, costumam recorrer quando obtêm resultados negativos na avaliação, o que gera 

um custo para os avaliadores que são rigorosos. Assim, no caso estudado, os 

entrevistados indicavam que não existia essa cultura da avaliação na administração 

federal e que os trabalhadores pessoalizavam as críticas e não conseguiam aceitar 

profissionalmente. Foi observado que, em alguns casos, os servidores recorrem dos 

resultados inclusive quando não afeta negativamente à gratificação.  



 

18 
 

Da mesma forma, as chefias têm receio de que, diante de uma avaliação rigorosa, o 

pessoal da sua unidade peça transferência de setor. Os gestores preferem avaliar de 

forma benevolente e, por conseguinte, tolerar um desempenho baixo, pois existe o risco 

de que seus colaboradores peçam transferência de divisão, o que implicaria uma 

diminuição das capacidades da equipe de trabalho para atingir os objetivos planejados. 

Os fatores estruturais da estabilidade, junto com o acesso por concurso, apontam a 

intervir no comportamento dos servidores quanto à sua reação às críticas pelo seu 

desempenho. 

v. Entendimento de que a gratificação pelo desempenho é parte do salário: os 

servidores públicos têm a percepção de que a gratificação forma parte do salário, um 

direito, e não um bônus, de maneira que qualquer restrição da mesma é entendida como 

uma punição para o servidor público. Cabe lembrar que a política atual formou parte da 

iniciativa do governo de Lula de fortalecer a remuneração do trabalhador público, o que 

pode ter influenciado nessa percepção dos funcionários federais. 

Neste caso, também, um fator estrutural, como é o uso da gratificação remuneratória 

pelo desempenho como um meio para aumentar os salários, repercute na cultura 

organizacional do serviço federal. Essa percepção -além desse marco do contexto 

político do governo de Lula- tem sua origem nas décadas anteriores, quando a AD era 

um processo protocolar e a gratificação era ganha de maneira automática por todos os 

servidores públicos.     

Essas barreiras elencadas derivadas das estruturas formais e da cultura organizacional 

do serviço federal – que bem poderiam ser estendíveis ao serviço público em geral- 

obstaculizam a implementação efetiva dos processos tradicionais de avaliação de 

desempenho. As sistemáticas com um viés punitivo ou embasadas unicamente na 

gratificação remuneratória encontram sérias dificuldades de aceitação e seu alcance 

termina sendo limitado. As barreiras estruturais, que contrastam com as dinâmicas do 

mercado privado, condicionam a cultura da administração federal. Desse modo, a 

pesquisa (SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018) concretizou o que a literatura aponta como um 

dos condicionantes principais da AD, a cultura organizacional (CHIANG; BIRTCH, 

2010; LEVY; WILLIAMS, 2004; ODELIUS; SANTOS, 2007), e identificou os 

elementos que a diferenciam do âmbito privado.   
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Como mais tarde será frisado, essas barreiras elencadas serão um dos critérios de 

seleção dos casos a serem estudados na pesquisa, no sentido de que serão descartadas as 

práticas inovadoras identificadas em outros processos de AD quando elas colidem com 

alguns desses obstáculos.  

 

1.4 Fontes da literatura para a seleção de casos  

Para a seleção dos casos brasileiros, além das indicações recebidas pelos responsáveis 

da política de AD federal no Ministério de Planejamento e de pesquisas prévias deste 

investigador, a literatura nacional salienta a gestão de desempenho em diversas 

entidades públicas ou mistas. Assim, Brandão et al. (2008) analisam o sistemática de 

AD por competências do Banco de Brasil; Suzuki e Gabbi (2009) exploram o caso da 

Prefeitura de São Paulo; a sistemática de AD no Inmetro, paralela à normativa federal 

geral, é apresentada por Acselrad (2009); Biulchi e Pauli (2012) sublinham os efeitos 

benéficos do processo implementado no INSS; e outros sistemas de AD por 

competências como o do BNDES (OCDE, 2010) ou o do Ministério da Fazenda 

(OCDE, 2010; UCHOA et al., 2011) também são identificados na produção científica 

brasileira.  

O fato de que esses casos sejam sublinhados na literatura não garante que sejam bem-

sucedidos, pois muitos deles são unicamente descritivos do desenho das sistemáticas e 

não avaliativos. Em qualquer caso, dão a conhecer aspectos inovadores do desenho da 

AD nessas Organizações, o que é um ponto de partida para pré-selecionar os casos. 

Nos casos internacionais, a literatura conformada por relatórios avaliativos oferece um 

caminho mais consistente para identificar boas práticas. Por exemplo, o diagnóstico 

realizado pelo BID (KAUFMANN et al., 2015) sobre a gestão pública na região latino-

americana realça os sistemas de gestão de desempenho de Chile e Costa Rica. De forma 

indireta, o recente relatório do Índice Internacional de Efetividade do Serviço Público 

(InCiSE, pelas suas siglas em inglês), destaca a gestão de pessoas nas administrações 

centrais de Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia ou Austrália (InCiSE, 2017). Uma 

outra publicação proveitosa para os fins da pesquisa foi o relatório da EUPAN (2017) 

sobre a AD nos governos dos países da União Europeia e da Comissão Europeia. Tem 

um caráter avaliativo geral, mas mostra os principais delineamentos dos desenhos da 

AD – e sua evolução recente- nos estados da região europeia.  
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Finalmente, as informações oferecidas pelas páginas web de várias entidades nacionais 

e internacionais, nas quais também foi possível descarregar as normativas e manuais 

com orientações mais precisas sobre os sistemas de AD, permitiram pré-selecionar ou 

descartar casos. 

 



 

 
 

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa está dividida em vários apartados a fim de oferecer uma 

maior claridade de todos seus aspectos. Desse modo, apresentam-se os objetivos gerais 

e específicos do projeto; a estratégia de pesquisa utilizada; os atores, casos e seus 

critérios de seleção; e, em um último item, explicam-se os instrumentos utilizados, que 

são anexados no final do documento.  

 

2.1 Objetivos geral e específicos 

O objetivo geral mudou ligeiramente, ao respeito do projeto inicial, com a especificação 

de que o foco do estudo será a avaliação de desempenho individual: identificar 

indutores para a melhoria da política de avaliação de desempenho dos servidores 

públicos federais no Brasil, considerando suas estruturas formais internas e sua cultura 

organizacional. 

Quanto aos objetivos específicos, foram realizados alguns ajustes dirigidos a concretizar 

semanticamente os enunciados, mas não foram modificadas ou limitadas as propostas 

iniciais estabelecidas no projeto de pesquisa. Assim, por exemplo, será substituído o 

termo “modelos bem-sucedidos” por “boas práticas”. A redação definitiva é a seguinte: 

1. Identificar e selecionar casos entre entidades públicas ou mistas, nacionais e 

internacionais, que possuam boas práticas na política de avaliação de 

desempenho. 

2. Identificar e analisar boas práticas de avaliação de desempenho nos casos 

selecionados e estudar a sua adaptabilidade à administração federal brasileira. 

3. Propor novos delineamentos em face a uma nova política de avaliação de 

desempenho individual no governo federal, especificando as novas linhas 

normativas a serem aprovadas. 

4. Propor as linhas gerais de um projeto piloto que pudesse servir de experiência 
para testar as propostas de melhoria identificadas.    
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2.2 Estratégia de pesquisa 

No Quadro 2, apresentam-se as principais ações e escolhas metodológicas para atingir 

os objetivos planejados. 

Quadro 2. Síntese da estratégia de pesquisa desenhada.  

  
Ações Estratégia/Método 

T. Coleta de 
dados 

Fontes/Ferramentas 

OE 1 
Identificação 

de casos  
Seleção preliminar  

Critérios de seleção 
preliminares e 

dimensões 
consideradas 

Análise 
documental 

(leitura 
flutuante)  

Normativa, manuais 
e literatura 

OE 2.1 
Identificação 
e análise de 

boas práticas 

Seleção final 
Critérios de seleção  

+ acessibilidade 
entrevista 

Análise 
documental 

Normativa, manuais 
e literatura 

Questionário entre 
responsáveis AD em 

entidades 
selecionadas 

Quantitativo Survey Questionário padrão  

Tratamento dos 
dados 

*** 
Relatório resultados 

quantitativos 

Entrevistas 
responsáveis AD em 

entidades 
selecionadas 

Qualitativo 
Entrevistas 

semi-
estruturadas 

Roteiro com temas 
comuns e específicos 

Análise de 
conteúdo 

*** 
Categorização e 

registro resultados 

OE 2.2 

Estudar 
adaptabilidade 

à 
administração 

federal 

Validação das 
práticas e indutores 

identificados  
Qualitativo Grupo focal Roteiro 

OE 3 
Propor novas 

linhas 
normativas 

Definição de 
recomendações de 

melhoria 

Análise de 
conteúdo e 

triangulação 
*** Relatório resultados 

OE 4 
Desenho do 

projeto piloto 

Definição dos 
delineamentos do 

projeto piloto 

Consultas prévias 
com atores chave 

na ENAP 
*** 

Relatório 
apresentação do 

projeto 

Fonte: elaboração própria. 

As ações metodológicas alinhadas ao Objetivo Específico 1 foram realizadas com 

sucesso por meio de um método misto, com uso de técnicas quantitativas e qualitativas. 

Houve uma seleção preliminar de casos. Por meio da análise de conteúdo documental 

inicial, com uma leitura flutuante (BARDIN, 2004) das normativas, manuais, artigos, 

páginas web e relatórios foram identificados os principais delineamentos das políticas 

de AD em várias entidades nacionais e internacionais.  
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Tomando os casos selecionados preliminares, a seguir foram confirmados esses casos 

de acordo à análise documental completo e à disponibilidade das pessoas responsáveis 

pela AD nessas entidades.  Para desenvolver o Objetivo Específico 2 -a identificação e 

análise das boas práticas- foi enviado, em primeiro lugar, um questionário 

semiestruturado aos responsáveis da AD nos casos selecionados definitivos. Nele, 

deveram avaliar cada uma das dimensões da AD de acordo ao desenho e implementação 

do processo na Organização. Posteriormente, com base às informações coletadas e 

registradas do questionário, foram realizadas entrevistas semiestruturadas aos mesmos 

atores respondentes, com o fim de aprofundar qualitativamente nos aspectos destacados.  

Uma vez coletado e analisado o conteúdo das informações (BARDIN, 2004) e da sua 

triangulação com a literatura (GONDIM et al., 2005), deverá ser estudada a 

adaptabilidade das boas práticas examinadas e dos indutores na administração federal 

brasileira – Objetivo Específico 3-. Para isso, serão realizadas entrevistas grupais junto 

com atores familiarizados com a gestão de desempenho na ENAP e em outras entidades 

federais. Serão discutidas as vantagens e desvantagens de cada aspecto identificado e a 

viabilidade da sua implementação no serviço federal. Com base aos resultados dessa 

validação e das informações coletadas, serão definidos os indutores para a melhoria da 

normativa atual de AD.    

Por fim, o Objetivo 4 – desenho no projeto piloto- será desenvolvido de acordo com as 

considerações da ENAP sobre as possibilidades de implementar no futuro esse projeto. 

 

2.3 Casos, atores e critérios de seleção  

Uma das decisões metodológicas mais importantes da pesquisa foi a definição dos 

critérios de seleção dos casos a serem estudados. Nos primeiros meses de trabalho da 

pesquisa, foram estabelecidos os critérios de seleção e delimitação dos casos.  

Um requisito básico foi o de focar o estudo das políticas de AD em entidades públicas 

ou mistas, de forma que fossem mais próximas e comparáveis ao serviço federal 

brasileiro. O outro requisito preliminar foi que os casos pudessem ser tanto de 

Organizações brasileiras como estrangeiras, permitindo um leque mais amplo de 

realidades e, portanto, aumentando assim as possibilidades de identificar boas práticas. 

A partir desses dois critérios, consideraram-se três critérios alternativos, isto é, que os 

casos poderiam cumprir um ou mais deles:  
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1.1 Casos salientados pela literatura: na literatura nacional e internacional, em 

artigos científicos ou relatórios, são sublinhados os processos de AD em algumas 

entidades -de forma geral ou por um aspecto específico-. 

1.2 Casos recomendados pelo Ministério de Planejamento: os responsáveis pela AD 

federal foram contatados e entrevistados em duas ocasiões, a distância e 

pessoalmente. A unidade competente tinha trabalhado em um mapeamento 

preliminar de várias instituições nacionais e diante da consulta indicaram várias 

entidades brasileiras com AD destacadas. 

1.3 Casos relevantes identificados em pesquisas prévias: no âmbito nacional, 

pesquisas de campo realizadas nos últimos anos por este pesquisador permitem 

identificar entidades com AD que contém práticas particulares a serem estudadas. 

No caso de que uma entidade cumpra algum o vários de esses critérios, deviam 

satisfazer, adicionalmente, outros três critérios com caráter restritivo, no sentido de que 

iriam limitar o número total de entidades, ajustando-se assim aos recursos disponíveis 

para desenvolver a pesquisa. Dessa vez, todos eles deviam ser cumpridos: 

1. Delimitação geográfica e linguística:  decidiu-se restringir o universo de casos 

internacionais a países de América, Europa e Oceania. A justificação da delimitação 

geográfica a essas três regiões é que deviam ter proximidade linguística. Nesse 

sentido, também a seleção estaria restringida a países nesses continentes que 

possuam o inglês, francês, português, espanhol ou italiano como línguas principais, 

em razão da possibilidade de analisar documentos e realizar entrevistas.   

4. Acessibilidade aos documentos sobre a AD: devia ser possível o acesso e leitura 

preliminar de documentos explicativos dos traços principais das políticas de AD nas 

entidades, já fosse à normativa, página web, artigos ou manuais.  

5. Conter práticas diferentes às da política de AD no governo federal: apresentar 

uma configuração distinta ao do serviço federal, na sua normativa mais abrangente, 

nos últimos anos – desde a 1990 até agora-. Este critério se justifica pela necessidade 

de que os casos possam contribuir com novos elementos que não tenham sido já 

testados no serviço federal. Nesse sentido, com o fim de delimitar a seleção dos 

casos, considerou-se que seriam escolhidas as entidades nas quais a AD tivesse 

quatro ou mais elementos diferentes ou bem um aspecto destacado entre todos os 
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casos estudados. As dimensões da AD que foram estudadas para identificar e 

contabilizar as práticas diferenciadas foram as seguintes: 

- Obrigatoriedade AD.  

- Objetivos. 

- Frequência.   

- Objeto avaliação.  

- Vinculação com planejamento.  

- Sujeitos da avaliação. 

- Fontes da avaliação.  

- Treinamento.  

- Critérios/Técnicas de avaliação.  

- Técnicas de avaliação.  

- Flexibilidade de adaptação das políticas de AD. 

- Participação dos servidores públicos. 

- Retorno. 

- Recurso dos resultados. 

- Uso para promoções. 

- Uso para identificar baixos desempenhos. 

- Uso para desenvolvimento. 

- Uso para a remuneração. 

- Uso para o planejamento. 

- Órgãos de acompanhamento. 

 

Na Figura 2, apresentam-se esquematizados os critérios definidos. 
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Figura 2. Esquema dos critérios de seleção de casos.   
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Fonte: elaboração própria. 

Depois de realizar uma análise documental mais intensiva, foram confirmados todos os 

casos selecionados preliminarmente. No Quadro 3, mostra-se a seleção final de casos 

que foram estudados na pesquisa de campo. 

Quadro 3. Seleção final de casos. 

 N° Entidade / País Tipologia 

N
ac

io
na

is
 

1 Governo Minas Gerais Administração local 

2 Prefeitura São Paulo Administração estadual 

3 Ministério da Saúde Administração central 

4 INMETRO Autarquia 

5 INSS Autarquia 

6 BNDES Empresa pública 

7 Fiocruz Fundação 

In
te

rn
ac

io
na

is
 

 

8 Áustria Administração central 

9 Suécia Administração central 

10 Dinamarca Administração central 

11 Irlanda Administração central 

12 Portugal Administração central 

13 Itália Administração central 

14 Reino Unido Administração central 

15 Chile Administração central 

16 Costa Rica Administração central 

17 EUA. Administração central 

18 Secretaria Geral - ONU Administração internacional 

Salientados pela literatura 

Recomendações MP 

Levantamentos anteriores 

Geografia e língua 

Acessibilidade documentos 

Práticas diferenciadas 

Entidades públicas ou mistas 

Nacionais e internacionais 
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Fonte: elaboração própria. 

A seleção final esteve conformada por 18 casos. Deles, 7 são nacionais e 11 

internacionais. De entre os casos nacionais, tem entidades da administração federal, 

estadual e municipal, assim como dois autarquias, uma empresa pública e uma 

fundação.  

Por sua vez, os casos internacionais são, na maioria, administrações de governos 

centrais. São sete casos de países europeus e três americanos. Embora países de Oceania 

como Nova Zelândia ou Austrália fossem elegíveis, foram descartados por a limitada 

acessibilidade às informações sobre os processos de AD. Por fim, também se inclui uma 

entidade de um organismo internacional, a Secretaria Geral da ONU. Os casos das 

administrações centrais de países serão, em ocasiões, denominados de forma genérica 

(Ex.: Irlanda) ao longo do relatório de resultados, sem especificar o nível 

administrativo, a fim de abreviar a redação.     

Tal como foi acordado com as entidades estudadas, não será apresentado um 

diagnóstico do perfil e funcionamento da sistemática em cada entidade. Somente serão 

expostas as boas práticas identificadas nelas na gestão de desempenho dos seus 

trabalhadores. Esse acordo permitiu uma maior acessibilidade das entidades para 

participar na pesquisa. 

Com o mesmo objetivo, também serão mantidas no anonimato as identidades dos atores 

participantes ao interior das entidades e os resultados completos dos surveys e 

entrevistas. O perfil dos atores participantes foi, em todos os casos, de funcionários 

públicos envolvidos na gestão de desempenho no nível central dos governos ou nas 

entidades. Em alguns casos são os máximos responsáveis nas unidades e, em outros, 

membros das equipes de trabalho a cargo. No item dos resultados, serão citados alguns 

dos seus depoimentos, sendo que a identidade deles estará designada com o código “E”, 

seguido de um número escolhido aletoriamente. 

 

2.4 Instrumentos 

Foram definidos dois instrumentos a serem utilizados durante a pesquisa de campo. Em 

primeiro lugar, um questionário dirigido às pessoas responsáveis pela AD nas entidades 

selecionadas (APÊNDICE A ou no enlace https://forms.gle/y9pkpZygmuwMzyoz7 ). 

Nele, solicita-se que avaliem cada uma das dimensões do desenho e implementação da 
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AD nas suas entidades. O objetivo desse questionário foi, por um lado, ter uma 

aproximação quantitativa inicial das boas práticas dos casos escolhidos. Por outro, 

garantir um nível de resposta mínimo entre os responsáveis das entidades por meio de 

um instrumento que exige uma dedicação de tempo reduzida. Esse instrumento 

contempla, igualmente, um formulário no qual os respondentes deviam preencher dados 

pessoais e profissionais, incluindo vinculação deles com a gestão da AD.  

Com base nos resultados dos questionários, o seguinte passo foi entrevistar os mesmos 

respondentes para aprofundar qualitativamente nas dimensões dos processos de AD. 

Para isso, foi criado um roteiro de entrevista semiestruturada com vários tópicos-guia 

padrão (APÊNDICE B), de acordo com os postulados de elaboração de Gaskell (2002).   

Foi feita uma consulta a uma especialista sobre a adequação dos dois instrumentos e 

foram feitas correções. Posteriormente, foram traduzidos para o inglês e para o 

espanhol. A continuação, também foram validados com dois pessoas responsáveis pelo 

monitoramento da AD em dois entidades nacionais. 

Do mesmo modo, foram desenvolvidas outras ferramentas secundárias para facilitar os 

registros e apresentação da pesquisa: modelo de tabela padronizada para registrar e 

analisar o conteúdo dos dados de cada caso e de forma agregada; tabela para o registro 

de avanços nas respostas dos atores; tabelas de sínteses das boas práticas identificadas; e 

esquema da estrutura de apresentação dos resultados.   

 



 

 
 

 

3. RESULTADOS DA PESQUISA E DISCUSSÃO  

Dos 18 casos selecionados, foi feita uma análise documental de todos eles; o 

questionário foi respondido em 11 entidades, sendo que não foi enviada a uma delas por 

não possuir avaliação de desempenho formal; e foram realizadas 10 entrevistas, 4 

presenciais, 4 a distância por Skype e 1 por e-mail. Em duas entidades foi preenchido o 

questionário, mas não realizada a entrevista, e em uma entidade foi realizada a 

entrevista, mas não o questionário. Contudo, o nível de resposta e participação pode ser 

considerado satisfatório, sobretudo tendo em conta as maiores dificuldades de acesso às 

administrações estrangeiras. Por outro lado, a base do mapeamento das boas práticas 

foram os documentos analisados referidos às sistemáticas, estando os principais 

disponíveis em todos os casos.    

Do mesmo modo, a análise da literatura científica sobre a gestão de desempenho no 

serviço público, em geral, e relativas aos próprios casos estudados complementaram e 

validaram os achados da pesquisa de campo.  

Em um primeiro item apresentam-se as boas práticas observadas nos casos 

selecionados. Essas práticas salientadas não conformam uma sistemática completa no 

seu conjunto. São experiências de diferentes dimensões que poderiam aprimorar 

aspectos específicos das políticas de gestão de desempenho. Certas práticas podem se 

ajustar melhor que outras em uma ou outra entidade, dependendo das suas caraterísticas 

e das possibilidades de modificação da política interna. Igualmente, algumas delas 

podem-se replicar por meio de ações internas de comunicação, sem necessidade de 

modificar portarias internas ou regulamentos centrais.  

Já o segundo item expõe vários indutores para melhorar a efetividade da política de AD 

dos servidores públicos federais, que foi o objetivo principal da pesquisa. Esses 

indutores sim mantém uma coerência e devem ser entendidos de forma unitária. 

Considerando seu impacto, a incorporação desses indutores à prática administrativa 

exigiria uma mudança na lei federal.    

 

  

 



 

30 
 

3.1 Boas práticas identificadas nos casos analisados 

A análise documental – que inclui o estudo das normativas de avaliação de desempenho, 

guias, webs, artigos jornalísticos, artigos científicos, apresentações e dados estadísticos- 

foi a primeira fonte de dados para identificar práticas destacadas de gestão de 

desempenho dos trabalhadores dos casos selecionados. Durante o primeiro semestre, foi 

realizada uma leitura flutuante dos documentos, cujo objetivo principal foi selecionar os 

casos. Já no segundo semestre, a leitura foi intensiva e foi desenvolvida uma análise de 

conteúdo (BARDIN, 2004), discriminando os achados em uma tabela na qual se 

estabeleceram 21 dimensões, coincidentes com as do formulário. Concomitante a essa 

fase, foi enviado o questionário aos trabalhadores encarregados do acompanhamento da 

gestão de desempenho nas entidades. Posteriormente, baseando-se nos resultados do 

questionário, foram realizadas as entrevistas com vista a aprofundar qualitativamente 

nos dados. Tanto os questionários quanto as entrevistas serviram para confirmar, rejeitar 

ou ampliar as boas práticas identificadas preliminarmente na análise documental. Da 

mesma forma, na identificação delas, foi considerada a realidade do serviço público 

federal, com as caraterísticas descritas no referencial teórico. 

A seguir, relatam-se as práticas destacadas -divididas em dimensões e subdimensões-  

nos 18 casos nacionais e internacionais estudados. 

 

1. Objetivos. 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Inclusão, na normativa, de princípios orientadores do processo. INSS, Portugal 

Esta dimensão refere-se aos objetivos ou fins estabelecidos pela normativa que regula o 

processo de avaliação de desempenho. Na maior parte dos casos, são elencados os 

diferentes efeitos que a literatura reconhece como próprios desses processos 

(CLEVELAND; MURPHY; WILLIAMS, 1989). Excepcionalmente, algumas 

normativas mais antigas, porém, elencam somente fins operacionais básicos relativos à 

gestão de pessoas, tais como a promoção ou a demissão dos trabalhadores.  

Uma das práticas destacadas foi a de adicionar, além dos objetivos perseguidos, uma 

lista de princípios orientados do processo, identificadas no INSS e na administração 

central do Portugal. Essa inclusão permite -além de guiar as ações da sistemática- 
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interpretar as lacunas na regulamentação, resolver questões particulares que sempre vão 

surgir durante a implementação da política e priorizar elementos do processo 

conflitantes. Ou seja, ajuda a entender o espírito da lei. A título de exemplo, mostra-se a 

redação desses princípios na normativa do INSS: 

“São princípios norteadores do processo de avaliação de desempenho do INSS:  

I - ênfase no desenvolvimento das pessoas;  

II - gestão participativa;  

III - mensuração do desempenho pactuado;  

IV - compatibilização da necessidade de Organização com os direitos dos 
servidores;  

V - foco nos aspectos críticos do trabalho;  

VI - responsabilidade conjunta, baseada na confiança e no respeito mútuo;  

VII - redução de custos e praticidade para melhorar a qualidade dos serviços 
prestados;  

VIII - transparência baseada no diálogo aberto e construtivo; e  

IX - processo cotidiano e natural de administração” (art. 2). 

 

2. Denominação da avaliação de desempenho.  

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Denominação de Acordo de Desempenho e Acordo de Resultados aos 
instrumentos do processo de planejamento e avaliação, respectivamente. 

Minas Gerais 

Denominação de contribuições do servidor ao desempenho da 
organização. 

BNDES 

Denominação de Levantamento de necessidades de desenvolvimento à 
avaliação do desempenho. 

BNDES 

 

A forma em que as entidades dão nome ao processo de avaliação de desempenho e aos 

seus instrumentos também foi considerada uma dimensão a ser analisada. Assim, a 

linguagem usada pode ter efeitos psicológicos entre os atores envolvidos e prioriza uma 

ou outra dimensão do processo.  

A maioria das entidades estudadas utiliza a denominação genérica de avaliação de 

desempenho ou bem amplia para gestão de desempenho. Alguns agregam o conceito de 

“sistema”, “sistemática”, ou aludem ao caráter individual do processo. Outras, fazem 

referência à “medição” do desempenho, “competências” ou à gratificação econômica, o 

que claramente sugere uma ênfase da normativa nesses elementos. 

No Governo de Minas Gerais, com anterioridade às mudanças na normativa dos últimos 

anos, os formulários de planejamento e avaliação eram denominados, respectivamente, 

Acordo de Desempenho e Acordo de Resultados, o que enfatizava o caráter negociado 
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ou de autonomia do servidor para determinar, junto com a chefia, as metas e resultados 

alcançados. No BNDES, também na sistemática anterior à vigente, o processo era 

conhecido como Levantamento de necessidades de desenvolvimento, destacando o viés 

de desenvolvimento profissional dos trabalhadores na sistemática. Já na atualidade, o 

nome técnico dos objetivos no planejamento é contribuições do servidor ao 

desempenho da organização, pois se entende que os funcionários, mais do que ter metas 

individuais, colaboram de forma cooperativa em prol de objetivos da instituição. 

 

3. Periodicidade.  

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Avaliação intermediária formal na metade do ciclo anual. 
Secretaria Geral da 

ONU, Chile, Irlanda e 
Reino Unido 

Nesta dimensão, estudou-se a frequência com a qual a avaliação formal é realizada. Na 

maioria dos casos, o ciclo do processo é anual, com algumas exceções como no governo 

central de Portugal, onde é realizada cada dois anos. Nesses casos, as normativas ou 

guias recomendam realizar reuniões, entre os trabalhadores e as chefias, de 

monitoramento ou acompanhamento intermediárias, mas não são obrigatórias nem tem 

um registro formal.    

Dessa forma, considerando que o acompanhamento dos gerentes é escasso, destacam-se 

os casos nos quais é obrigatório realizar uma avaliação ou revisão formal, na metade do 

ciclo, que é registrada em um formulário físico ou em um sistema informático. Essa 

avaliação, normalmente, não tem efeitos na nota final da avaliação. Nos casos da 

Secretaria Geral da ONU, Chile, Irlanda e Reino Unido têm essa prática.    

 

4.1 Planejamento - Individual  

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Avaliação do desenho do planejamento individual por um comitê ou por 
consultores, que dão recomendações de melhoria 

Inmetro e EUA 

O papel do planejamento e da sua vinculação com o processo de avaliação de 

desempenho foi considerado na análise das boas práticas. Foi dividido em três 

subdimensões: o planejamento individual, das equipes de trabalho e institucional. A 

caraterística geral, entre os casos examinados, foi a de que o planejamento individual é 
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pactuado entre chefia e trabalhador. Em certos casos, ele se desprende do planejamento 

estabelecido nas equipes de trabalho.   

Dois casos, o do Inmetro e o do governo federal dos EUA, apresentam uma prática 

diferenciada que vale a pena frisar. Os planos de trabalho individuais de ambas 

entidades são pactuados entre a chefia e o colaborador e, em uma etapa posterior, são 

revisados por especialistas, que aprovam ou dão recomendações para melhorá-los. No 

Inmetro, a revisão se realiza por um comitê conformado por servidores da entidade e 

por consultores externos. No caso estadunidense, são consultores da agência encargada 

pela gestão de pessoas da administração federal (United States Office Of Perssonnel 

Management-OPM). Essa revisão realizada por especialistas, ainda tendo um custo 

administrativo relevante, é uma forma de assessorar aos servidores em questões técnicas 

relativas ao planejamento.  

 

4.2 Planejamento – Equipes de trabalho 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Desenho do planejamento da unidade em reunião com todos membros de 
cada equipe e dele emanam os objetivos individuais  

Ministério da Saúde  

Publicação do planejamento de todas as unidades no diário oficial  São Paulo 

Descrição, nos planos das equipes, do público alvo da unidade São Paulo 

Inclusão, na planilha dos planos, do orçamento gerenciado por cada 
unidade 

Irlanda  

Uso, no planejamento das unidades, de uma Matriz de funções de 
resultado 

EUA 

De forma geral, o planejamento das equipes tem um foco menor que o individual, uma 

vez que as avaliações formais se concentram principalmente na esfera de cada 

trabalhador. Convém destacar aqui o caso do Ministério da Saúde do Brasil, no qual a 

normativa aponta para realizar um planejamento com todos os trabalhadores de cada 

unidade, em reunião presencial e, nele, inscrevem-se os objetivos individuais. Isto 

acontece também em outras entidades e carreiras federais reguladas pelo Decreto 7.133 

(BRASIL, 2010).   

Da sistemática da Prefeitura de São Paulo extraíram-se duas práticas relevantes. Por um 

lado, cada uma das unidades que conformam as entidades do governo local deve 

publicar seus planos de trabalho anuais no diário oficial do município, o que implica 

uma rendição de contas ainda maior do que publicar o planejamento das instituições, 

que é a prática mais comum. Por outro lado, chamou a atenção que, na planilha 
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padronizada para preencher os planos das equipes, exige-se a descrição do público alvo 

para o qual seu trabalho está dirigido, sendo também um detalhe que acrescenta a 

accountability do serviço público paulistano. Na mesma linha, na administração central 

irlandesa, cada unidade deve especificar, no seu planejamento anual, o orçamento que 

deve gerenciar. 

O guia explicativo do funcionamento do processo de AD, no governo federal 

estadunidense, recomenda o uso de uma ferramenta específica para construir os planos 

das equipes: a Matriz de funções de resultado (Role-results matrix em inglês). Essa 

ferramenta ajuda aos gestores a desenvolver o planejamento e dividir as tarefas entre os 

membros da equipe.  

 

4.3 Planejamento – Institucional 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Vinculação do planejamento institucional, das equipes de trabalho e 
individual  

Ministério da Saúde, 
Fiocruz e Portugal 

Regulamentação unificada da gestão do desempenho institucional e 
individual 

Portugal e Itália 

Avaliação do desenho do planejamento individual por um comitê ou por 
consultores, que dão recomendações de melhoria  

EUA 

Publicação, cada ano, dos melhores planos entre as entidades públicas EUA 

Ligação de cada resultado do planejamento institucional com o orçamento Dinamarca 

Garantir um planejamento em cascata, com um mecanismo que vincule os objetivos 

institucionais, das equipes e individuais é uma prática desejável que repercute 

diretamente na gestão de desempenho. A regulamentação atual do serviço federal 

brasileiro para a maiorias das carreiras (BRASIL, 2010) prevê um mecanismo que liga 

os objetivos globais, intermediários e individuais. Portugal também estabelece essa 

vinculação. 

Outro aspecto destacado do planejamento institucional é regular, na mesma normativa, 

o desempenho das instituições e a dos servidores, o que fortalece a integração do 

planejamento em todos os níveis. Nesse sentido, os guias, as ações de comunicação, 

sensibilização e capacitação estão também unificadas e existe uma lógica de 

coordenação entre os órgãos responsáveis. Essa prática foi observada particularmente 

nos casos de Portugal e Itália. 
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Como no caso do planejamento individual, no serviço federal estadunidense também se 

analisa e se dão recomendações do desenho dos planos institucionais por meio de 

consultores, que estão aderidos ao organismo responsável pela gestão de pessoas do 

governo. Os melhores planos identificados, por sua vez, são publicados anualmente a 

modo de exemplo.  

Finalmente, um exercício interessante de transparência e de gestão orçamental é a 

prática, constatado na administração central da Dinamarca, pela qual os resultados 

previstos nos planejamentos institucionais têm, cada um deles, a referência a uma 

rubrica orçamental. 

 

5.1 Elementos do desempenho avaliados – Objetivos, metas/indicadores, 

atividades/projetos e outros 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Inclusão obrigatória de objetivos de gestão no caso do planejamento das 
chefias 

Inmetro 

Os objetivos devem ser ponderados qualitativamente Inmetro e Portugal 

Estabelecimento de indicadores de cumprimento dos objetivos globais e 
intermediários 

Fiocruz e São Paulo 

Definição de datas previstas para o cumprimento final das tarefas, para a 
revisão intermediária y para a revisão final 

Irlanda 

Enquadramento dos objetivos planejados em quatro tipos: entrega produto 
ou serviço; eficiência econômica; capacidades pessoais; e contribuição ao 
objetivo institucional 

Reino Unido 

Avaliação das condições de trabalho Prefeitura São Paulo 

Incidentes críticos EUA 

Esta dimensão alude aos elementos do desempenho que são considerados nas avaliações 

dos casos estudados. De outra forma, os elementos que são planejados no início do 

processo. Foi dividida, por um lado, em uma subdimensão que olha para as práticas 

destacadas no uso de objetivos, metas, indicadores, atividades, projetos e outros 

elementos para medir o desempenho. Por outro lado, uma segunda subdimensão, a 

seguir, contempla as boas práticas no uso de competências nos processos. 

O Inmetro apresenta duas práticas relevantes em relação ao planejamento e avaliação 

individual de objetivos. A primeira é a de incentivar que os servidores que ocupem 

cargo de chefia incluam, ao menos, um objetivo que tenha a ver com a gestão das suas 

equipes, o que promove as ações de direção e comunicação dentro das unidades. A 

segunda é a obrigação, por normativa, de dar um peso específico a cada um dos 
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objetivos que se determinem individualmente. É também feito na administração central 

de Portugal. Qualifica-se assim os objetivos, os planos oferecem mais informações e 

permite orientar melhor o trabalho dos servidores, que poderão priorizar seus esforços.   

Outra prática notável é a de criar indicadores mensuráveis no planejamento das 

entidades, para cada objetivo, tanto geral quanto o das unidades. Os indicadores são 

estabelecidos no início do ciclo e no final são avaliados e publicados os resultados, 

normalmente em forma de porcentagem. Foi observado na Fiocruz e na prefeitura de 

São Paulo.  

Um detalhe da planilha de planejamento do governo de Irlanda foi, igualmente, 

interessante para a dimensão do planejamento. Nele, para cada objetivo, se adicionam 

três espaços a serem preenchidos: a data prevista para o seu alcance, a data de revisão 

do seu avanço e a data em que deverá ser avaliado seu cumprimento. Aqui também, a 

prática permite dar mais informações ao planejamento, concretizando ainda os tempos 

de trabalho e de monitoramento ao longo do ciclo, o que é um aperfeiçoamento em 

relação aos planos comuns.  

Outra prática destacada foi a identificada no serviço central do Reino Unido, no qual os 

objetivos das unidades devem ter quatro vertentes ou tipos: entrega de produto ou 

serviço, referida à realização dos objetivos específicos de cada unidade; eficiência 

econômica, que deverá conter objetivos de racionalização dos gastos; capacidades 

pessoais, aqueles direcionados para melhorar a formação dos funcionários e o clima de 

trabalho; e contribuição ao objetivo institucional, no qual devem ser inseridos objetivos 

diretamente relacionados com os fins da entidade. Ainda não necessariamente ser a 

tipologia exposta a mais adequada -deverá variar dependendo de cada Organização- é 

uma forma de orientar os planos para as dimensões mais valorizadas, procurando assim 

que estejam mais completos e atendam a diferentes elementos do trabalho.   

Finalmente, no caso da prefeitura de São Paulo, foi constatado um elemento de 

avaliação singular: as condições de trabalho. Os membros das equipes de trabalho 

devem autoavaliar, por consenso, as condições que repercutem sobre o desempenho. A 

nota considerada tem um efeito corretor da pontuação final dos outros elementos 

avaliados. Essa prática pode melhorar a percepção de justiça do processo nos servidores, 

pois todos as circunstâncias reais do trabalho estão presentes -inclusive mais em tempos 

de crise ou instabilidade institucional-, além de que serve como diagnóstico do estado 



 

37 
 

do ambiente nas unidades. São sete as dimensões consideradas e incluem aspectos 

materiais, pessoais e de gestão. 

 

5.2 Elementos do desempenho avaliados – competências 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Avaliação de desempenho individual contempla exclusivamente 
competências 

Minas Gerais 

Divisão de cada fator de competência em conhecimentos e habilidades  Ministério da Saúde 

Mapeamento de competências por nível profissional e cargo, com 
detalhamento das dimensões e alcance de cada uma delas 

Minas Gerais, Costa 
Rica, Irlanda, Reino 
Unido e SG-ONU 

Possibilidade de eleição de competências entre uma lista SG-ONU e Irlanda 

Objetivos e resultados vinculados diretamente, no sistema, a competências BNDES e Irlanda 

 

A gestão de desempenho por competências é praticamente comum a todas as entidades 

estudadas. São resgatadas aqui algumas práticas destacadas sobre o tratamento 

diferenciado identificado no planejamento e avaliação de competências.  

Em primeiro lugar, convém assinalar o caso do governo de Minas Gerais, no qual, desde 

2015, a avaliação individual é realizada somente com base nas competências. A gestão 

de resultados se faz por outro processo e não tem efeitos formais ou na gratificação pelo 

desempenho. Ainda essa medida possa empobrecer o planejamento, ou até a própria 

gestão de desempenho se não forem implementados outros mecanismos 

complementares, é interessante salientar a possibilidade de liberar alguns elementos da 

avaliação formal, de forma que exista um espaço sem pressão sobre os atores 

envolvidos que incentive um maior diálogo e rigor na gestão do desempenho. Tal é o 

caso na administração central da Áustria, na qual não existe a avaliação formal 

individual -embora sejam obrigatórias as reuniões entre chefia e colaborador-. No 

seguinte item será abordada essa opção com maiores detalhamentos.    

Outro caso nacional, o do Ministério da Saúde, apresenta também uma prática a ter em 

conta em relação à forma de operacionalizar os fatores de competência que exige a 

normativa (BRASIL, 2010). No formulário usado na avaliação, as competências 

aparecem divididas em diferentes dimensões ou “evidências” classificadas em dois 

tipologias: conhecimentos e habilidades. A seguir, em cada dimensão se relata o 
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conteúdo delas. Cada uma delas pode ter uma pontuação de 1 a 4, dependendo do grau 

de cumprimento.  

Vários são os casos nos quais se realizou um mapeamento amplo de competências e 

uma operacionalização detalhada delas. No governo de Minas Gerais, por exemplo, 

identificaram competências essenciais, para todos os servidores; competências 

específicas para gestores; e algumas técnicas para certas carreiras. Em Costa Rica, 

foram definidas competências genéricas e, posteriormente, criadas dimensões 

específicas de cada uma, as quais são designadas para um ou outro nível profissional. A 

novidade, no caso do país centro-americano, é que adiciona uma explicação do alcance 

do desempenho em cada competência específica, o que não só auxilia na avaliação, 

como também orienta o comportamento dos servidores. 

No caso de Irlanda é particularmente interessante, pois estabeleceram um amplo 

catálogo de competências, com a possibilidade de que a chefia e colaborador escolham 

várias delas, segundo a natureza do trabalho. Foram definidas 17 competências 

agrupadas em quatro categorias: efetividade; modo de pensar e resolução de problemas; 

gestão para resultados; e efetividade interpessoal e no grupo. Por sua vez, cada 

competência consta de várias expectativas expressas em frases. Devem ser escolhidas 

entre 3 a 5 competências para cada trabalhador ou equipe e uma ou várias dessas 

expectativas. O fato de ter definido uma ampla gama de possibilidades, faz com que as 

competências não sejam estancas e não permaneçam as mesmas por anos. De igual 

forma, permite uma adaptação maior à realidade de cada unidade.  

No Reino Unido, também têm feito um mapeamento de competências muito completo. 

Nesse caso, são 10 as competências definidas, que se dividem em três categorias. O 

mais relevante desse caso é que, por cada competência, elencam os comportamentos 

desejados, além dos comportamentos deficitários, para cada um dos seis níveis 

hierárquicos existentes no serviço público central. Assim, os comportamentos se 

complexificam e acrescentam seu alcance segundo aumenta o nível. 

Na Secretaria Geral da ONU também é possível escolher entre várias competências 

mapeadas. Eles as dividem entre valores fundamentais, competências essenciais e 

competências de gestão. O mais relevante, a respeito dos outros casos mencionados, é 

que fazem um checklist, por cada competência, descrevendo os diferentes 

comportamentos do nível de alcance de cumprimento em até quatro patamares (mais 
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específico do que na sistemática chilena ou na britânica). Ele pode ser insatisfatório, 

requerer melhoria, completamente competente e excelente e cada checklist está 

adaptado a cada nível profissional.  A prática de descrever o significado e alcance de 

cada pontuação de desempenho diminui a subjetividade do avaliador e orienta, de forma 

mais concreta, o que se espera do trabalhador. A adaptação das competências a cada 

função também melhora a qualidade do processo.  

Por fim, outra prática notável achada foi a de vincular, de forma obrigatória, os 

resultados às competências. Assim, tanto no BNDES quanto na Irlanda, no 

planejamento é necessário escolher a competência ou competências que sejam 

necessárias para o cumprimento de cada objetivo. O sistema informático do BNDES já 

habilita, diretamente, a escolha de uma competência do lado do espaço no qual deve 

figurar cada uma das contribuições planejadas pelos funcionários. Esse exercício evita 

que a gestão de competências e a gestão de resultados fiquem independentes uma da 

outra, interconectando ambas.  

 

6. Sujeitos avaliados 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Avaliação focada nas entidades, sem avaliação individual formal Áustria 

Avaliação focada em chefias superiores Suécia e Reino Unido 

Avaliação do desempenho das equipes de trabalho  
São Paulo, EUA e 

Dinamarca  

Avaliação das equipes de trabalho por fatores de competência São Paulo 

Adequação do processo de avaliação ao nível funcional e curricular de 
cada servidor 

Inmetro e Portugal 

 

Uma dimensão fundamental que define, em grande medida, o desenho dos processos de 

avaliação, é a dos sujeitos que são alvo de avaliação formal do seu desempenho. 

Embora que o objeto da análise principal seja a avaliação individual, não se pode deixar 

de examinar a avaliação em outros níveis, pois estão estreitamente conectados. 

O caso identificado mais paradigmático é o da administração central austríaca. Nela, 

desde 2013 implementam um sistema orientado para resultados, no qual o foco principal 

são os outputs de cada entidade pública. Com uma forte ligação dos resultados ao 

orçamento, busca-se a eficiência e efetividade do desempenho institucional. Assim, 

tanto os cargos ministeriais quanto as chefias superiores ou diretores das entidades 
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orientam seu trabalho para o alcance de indicadores anuais, que poderão ser atingidos 

por meios internos ou externo. A singularidade do caso é que não existe uma avaliação 

formal com efeitos para os servidores. Isto é, não há pontuações do desempenho e não 

existe vinculação com as suas carreiras ou gratificações econômicas. Isso não exclui a 

vinculação dos funcionários com o desempenho institucional, pois devem 

obrigatoriamente ter, ao menos, duas reuniões junto com as chefias, e ter orientado seu 

trabalho para o cumprimento de determinados objetivos, que estão alinhados aos 

objetivos dos gerentes de nível superior. 

Um esquema parecido se dá na Suécia e Reino Unido, que, ainda mantendo a avaliação 

individual, o foco do processo, no nível central, são os altos diretivos. Assim, a 

regulamentação padrão para as entidades da administração central está direcionada para 

as chefias superiores, que são as que devem prestar contas. Internamente, as entidades 

poderão regular os processos de avaliação individual. Esses casos chocam com a visão 

tradicional da gestão de desempenho no governo federal brasileiro, cujo foco do 

processo foi principalmente o servidor público e, inclusive, os altos cargos diretivos 

foram excluídos de qualquer tipo de avaliação. 

Por outro lado, na maioria das entidades federais, particularmente as reguladas pelo 

Decreto 7.133 (BRASIL, 2010), o planejamento é feito em equipe, por cada unidade, 

mas a avaliação é individual – a avaliação institucional é considerada para os efeitos da 

gratificação econômica-. Foram identificados casos cuja avaliação é realizada também 

sobre as equipes, tais como o da prefeitura de São Paulo ou dos governos centrais dos 

EUA e da Dinamarca. Também era realizado, até há poucos anos, no governo de Minas 

Gerais. Os elementos avaliados nesses casos são objetivos ou resultados, mas o caso da 

administração paulistana difere do resto, pois a avaliação das equipes se realiza sobre 

competências. Assim, os membros da equipe, devem autoavaliar, por consenso, o grau 

de cumprimento de quatro fatores: alinhamento às diretrizes, compromisso com os 

resultados, cooperação e relacionamento interpessoal, cuja explicação de cada um está 

inserida no formulário de avaliação. 

Por último, convém destacar os casos do Inmetro e do governo de Portugal em relação à 

avaliação individual. Nessas administrações, a formação e nível funcional de cada 

trabalhador, na hora de realizar tanto o planejamento e a avaliação, condiciona a forma 

de ponderar os diferentes elementos do planejamento: o número de objetivos exigidos, o 

alcance deles etc.  De alguma forma, a regulação prevê maior ou menor complexidade 
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do processo de acordo ao nível curricular de cada trabalhador, o que enriquece o 

desenho ao respeito de uma sistemática padronizada e idêntica para todos os servidores. 

 

7. Fontes da avaliação 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Comitês avaliadores do planejamento e do desempenho 
Inmetro, Portugal, Chile, 

Suécia e Itália  

Avaliação por múltiplas fontes 
Ministério da Saúde e 

Fiocruz  

Escolha dos pares avaliadores e anonimato Ministério da Saúde  

Avaliação das chefias superiores SG-ONU e Inmetro 

Autoavaliação do desempenho das equipes pelos seus membros São Paulo 

Avaliação pelos usuários 
São Paulo, Suécia e 

Dinamarca 

 

As fontes da avaliação é uma dimensão que alude aos atores que têm a responsabilidade 

de avaliar o desempenho de cada servidor público. O mais comum e tradicional é que a 

avaliação seja realizada pela chefia imediata. Ainda hoje, nos casos estudados, é a fonte 

de maior peso na nota final.  

Uma das fontes identificadas mais destacadas foi a dos comitês de avaliação. Na 

administração central chilena, tem uma Junta Calificadora, formada pelos dirigentes 

superiores da instituição, representantes de cada tipo de cargo público e dos 

trabalhadores. Depois de uma nota preliminar da chefia direta, é esse comitê que revisa 

a avaliação, com todos os precedentes do desempenho do servidor, o qual pode estar 

presente, e dá a nota final.  

Um esquema similar funcionava antigamente no governo de Minas Gerais. O Inmetro 

também possui um comitê avaliador, mas se diferencia por várias razões. A primeira, 

porque está conformado por membros internos da entidade e membros especialistas 

externos. A segunda, porque além de avaliar o desempenho dos servidores no final do 

ano, também avalia a qualidade dos planos de trabalho individuais. Finalmente, esse 

comitê não entrevista diretamente os funcionários, eles observam o parecer da chefia 

imediata deles. Esse desenho esteve inspirado tanto pelos esquemas de avaliação da 

CAPES e do CNPq, quando da sistemática de Portugal (SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018). 

Assim, Portugal tem um esquema semelhante, com um comitê denominado Conselho 

Coordenador da Avaliação.  
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O funcionamento de um comitê para avaliar o desempenho dos servidores não é per se 

uma boa prática, pois pode gerar muitos problemas. Por um lado, os desenhos que 

estipulam que o comitê deve realizar a entrevista da avaliação com cada servidor criam 

um trabalho administrativo imenso e podem ser uma fonte de conflitos técnicos e 

políticos. Por outro, o fato de os membros não estarem envolvidos diretamente no 

trabalho diário do servidor, embora isso permita uma avaliação mais neutra, produz 

receio entre os avaliados, pois consideram que o comitê não conhece o desempenho real 

deles, sendo insuficiente o relatório escrito. O que foi considerado uma boa prática é a 

função desses comitês de assessoramento e orientação, o que melhora a qualidade do 

processo, particularmente do planejamento, segundo os entrevistados. Nesse sentido, 

especialistas internos e externos revisam os planos dos servidores e dão recomendações 

de melhoria quanto ao desenho de indicadores, à forma de expressar os objetivos e 

atividades, à ponderação do peso de cada resultado etc., além de apresentar propostas 

para aprimorar todo o processo.  

Por outro lado, a avaliação por múltiplas fontes, que é implementada na maioria das 

carreiras federais brasileiras desde 2010, é uma prática inovadora ao respeito de outras 

sistemáticas nas quais somente a avaliação da chefia imediata é considerada. Quando 

são somadas mais perspectivas ao julgamento sobre o desempenho dos trabalhadores, 

melhora a objetividade do resultado final da avaliação e aumenta a percepção de justiça 

dos atores envolvidos (BRANDÃO et al., 2008) em relação ao processo. Casos como os 

do BNDES e Reino Unido apresentam uma solução intermediária, na qual a avaliação 

dos pares e dos colaboradores para a chefia são realizadas de forma complementar ao 

processo, mas sem efeitos diretos na nota final. Diante dos problemas que poderiam 

surgir entre diante das avaliações entre os colegas, muitas entidades federais brasileiras 

decidiram que o servidor avaliado possa escolher entre dois ou três membros da equipe 

para que realizem essa avaliação, de forma que pode evitar que o processo seja 

contaminado por disputas pessoais. Da mesma forma, a nota dos pares é uma média, 

sem que apareça a nota individual outorgada por cada colega. 

Os casos do Inmetro e do Reino Unido são relevantes em razão da avaliação realizada 

pelas chefias superiores. No primeiro caso, eles validam o parecer da chefia imediata 

sobre os planos e o relatório final de cada servidor. No segundo, essa figura é conhecida 

como Second Report Officer, e tem uma regulamentação mais específica sobre as suas 

funções, devendo monitorar que as chefias desenvolvem um gerenciamento adequado 
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das equipes, incluindo do processo de gestão de desempenho. Assim, um “avaliador do 

processo de avaliação” é um fator que favorece a efetividade do processo (PARK, 

2012). Porém, o que foi apontado por alguns entrevistados é que a viabilidade dessa 

prática depende da estrutura hierárquica de cada entidade, sendo que algumas chefias 

superiores têm múltiplos gestores sob sua responsabilidade e ainda inúmeros 

colaboradores, o que torna impossível um acompanhamento próximo a essa gestão das 

equipes. 

A autoavaliação é outra das fontes utilizada, normalmente realizada pelo próprio 

servidor. Destaca a prática constatada na prefeitura de São Paulo, onde a mesma equipe 

faz um autoavaliação, por consenso, do seu desempenho conjunto durante o ciclo e das 

condições de trabalho, como foi explicado anteriormente. 

Por último, é interessante ressaltar uma fonte escassamente utilizada e que é a dos 

usuários. Em outros serviços privados, o critério dos clientes é o mais significativo, pois 

eles são os beneficiários últimos do trabalho. No serviço público, particularmente nas 

áreas mais burocratizadas ou na administração não finalística, é difícil identificar 

mecanismos de avaliação dos usuários. A prefeitura de São Paulo, que considera as 

avaliações dos usuários como parte do cálculo da nota de cada servidor, resolve esse 

obstáculo diferenciando os usuários externos dos internos. Os externos são os que se 

beneficiam diretamente dos serviços da Prefeitura, de forma que eles mesmo podem 

avaliar. Os internos são aqueles servidores que recebem os serviços de outras unidades 

dentro da administração municipal, isto é, justamente considera esses servidores cujo 

trabalho não tem efeitos diretos no público alvo. A normativa delega a regulamentação 

dos mecanismos específicos da avaliação dos usuários à Secretaria de Gestão Pública e 

não se pôde conhecer o funcionamento em detalhe. Em qualquer caso, é uma das fontes 

avaliativas mais negligenciada e precisa ser desenvolvida técnica e culturalmente.  

 

8. Critérios e técnicas de avaliação 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Possibilidade de cumprir um objetivo individual com desempenho 
excepcional 

Inmetro e Portugal 

Em caso de trabalhos especializados, as chefias podem requer informação 
de terceiros ou intermediários para avaliar o desempenho 

Itália 

Qualificar o grau de cumprimento intermediário de um elemento avaliado 
com um conceito “generoso” 

EUA 

Pontuação da avaliação em função de apreciação global, sem estar BNDES e SG ONU  
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dividida entre diferentes elementos   

Simplificação da pontuação e seus critérios em prol de avaliação 
qualitativa 

Irlanda, Dinamarca e 
Áustria 

 

Esta dimensão analisa questões como a forma em que os elementos avaliados são 

pontuados, os parâmetros de alcance do desempenho, a ponderação e distribuição das 

notas ou as dinâmicas que se desenvolvem para definir esses critérios.   

Salienta-se, em primeiro lugar, a prática identificada nos casos do Inmetro e de 

Portugal, pela qual é possível que um objetivo seja superado, isto é, que um trabalhador 

consiga um desempenho além do cumprimento do objetivo estabelecido. A ideia é dar 

um reconhecimento para quem tem um desempenho excepcional em algum elemento do 

seu trabalho. Para que funcione adequadamente esse mecanismo, deverá estar definido, 

a priori, o critério para avaliar a superação de cada objetivo, tal como é realizado no 

governo central português. 

Em segundo lugar, a normativa italiana incorpora uma prática interessante no processo 

avaliativo. Em caso de trabalhos muito especializados, as chefias ou avaliadores 

poderão requerer uma apreciação técnica externa, de forma que contem com uma 

perspectiva qualificada sobre o desempenho do funcionário.  

Também relevante, constatado no guia explicativo do processo, no governo federal dos 

EUA, é a técnica de designar o nível de cumprimento de cada elemento avaliado com 

um viés generoso ou positivo. Assim, o documento propõe cinco níveis de cumprimento 

cujo enunciado se conserva na língua original para ilustrar mais fidedignamente os 

conceitos: unacceptable, minimally successful, fully successful, exceeds fully successful 

e outstanding. Como se pode observar, o cumprimento no nível intermediário -fully 

successful- está designado como uma descrição que poderia se entender como um 

cumprimento de alcance máximo. Inclusive o do nível dois, que poderia se entender 

como uma nota de cumprimento insuficiente, também evoca um desempenho relevante  

- minimally successful-. Esse uso da linguagem, mais receptível para os trabalhadores, 

poderia incentivar uma qualificação mais precisa, menos leniente, por parte dos 

avaliadores.  

Por último, convém frisar algumas práticas dirigidas a simplificar as técnicas ou 

critérios de avaliação. Por exemplo, no BNDES e na Secretaria Geral da ONU, ainda 

existindo uma pontuação pelo desempenho por cada objetivo e competência, a nota é 
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uma apreciação global do avaliador. As notas dos elementos avaliados poderão ser 

consideradas em caso de recurso e servem de referência, mas não conformam uma 

divisão da nota final. O que é destacado, nesses casos, é o relatório qualitativo do 

avaliador, que deverá justificar também a nota global. Mais simplificado ainda, são as 

notas finais dos desempenhos dos servidores irlandeses que, desde 2016, se divide entre 

“satisfatório” ou “insatisfatório” e, como nos casos anteriores, a atenção está focada no 

relatório qualitativo. 

Para além dessa simplificação, observamos os casos de Dinamarca e da Áustria. O 

governo central dinamarquês não exige às suas entidades uma avaliação individual 

formal nem gratificação pelo desempenho dos servidores, de forma que cada 

Organização é livre de escolher a sua política interna. Na Áustria, como já foi apontado, 

não existe avaliação formal individual. A simplificação dos processos de avaliação 

individual não tem como intuito negligenciar o processo, mas, pelo contrário, incentivar 

a cultura de gestão de desempenho por meio de um ambiente com menos restrições 

(BOYLE, 2014).    

 

9. Sistema informático / Planilha da avaliação 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Configuração do sistema para o envio de e-mails coletivos de lembrança 
dos diferentes marcos do processo 

BNDES 

Medição, pelo sistema, do avanço no preenchimento das planilhas por 
cada unidade e comunicação às chefias 

BNDES 

Ambiente virtual, no sistema, para que membros do comitê de avaliação 
possam discutir critérios e esclarecer dúvidas 

Inmetro 

Registro do planejamento e da avaliação pelos servidores, as chefias 
validam ou modificam 

Fiocruz e Inmetro 

Planilha simplificada para a avaliação dos usuários São Paulo 

Inclusão de espaços, na planilha, para a explicação qualitativa da 
avaliação geral do desempenho e/ou de cada elemento 

MG / Costa Rica 
/Portugal / Irlanda 

Advertência, no formulário da avaliação, da necessidade de ler 
previamente o guia orientador da entidade 

Irlanda 

Registro e armazenamento dos resultados das avaliações  Chile 

 

A seguir, apresentam-se as boas práticas identificadas sob a dimensão relativa aos 

sistemas informáticos ou softwares que alojam o processo da avaliação de desempenho. 

Ligado a eles, também se estudaram desenhos das planilhas ou formulários inovadores.  
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O BNDES tem um sistema que realiza duas ações interessantes de apoio aos 

responsáveis do acompanhamento do processo na entidade. Por um lado, está 

configurado para enviar e-mails coletivos, a todos os servidores, em cada momento 

importante do ciclo, como lembrança. Por exemplo, quando seja necessário fixar o 

planejamento ou bem quando seja a época de realizar a entrevista de avaliação. Também 

com o intuito de monitorar a realização desses marcos, o sistema mede o avanço de 

preenchimento das planilhas entre os membros de cada unidade -denominado índice de 

preenchimento-, reportando às chefias um relatório desses avanços, de forma que 

também fiquem acompanhando o processo.  

No Inmetro, foi criado recentemente um espaço virtual para que os membros do comitê 

de avaliação possam discutir os critérios, dirimir dúvidas ou propor melhorias na 

sistemática. Esses chats facilitam o trabalho a distância e registram as questões 

conversadas mais importantes de cada ciclo.   

Em relação às dinâmicas que se desenvolvem na hora de preencher as planilhas nos 

sistemas, foi constada uma prática frequente em várias entidades, particularmente 

consolidada na Fiocruz. Os servidores são os encarregados de preencher seus planos 

individuais e o resultado das suas avaliações. Posteriormente, as chefias podem validar 

ou discordar do conteúdo. Ainda essa visão individualizada do processo não seja a ideal, 

a prática responde ao sentido de responsabilidade pessoal, de cada servidor, por seu 

trabalho. Esse empoderamento, segundo as pessoas entrevistadas, tinha um 

embasamento cultural de democratização das relações de trabalho dentro da 

organização, que é coerente com a caraterização do serviço público federal realizada no 

referencial teórico (SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018). Portanto, é uma prática que surge de 

maneira tácita e que não pode ser ignorada em um desenho que deseje ajustar-se à 

realidade institucional.  

Quanto às práticas destacadas observadas nas planilhas usadas nas entidades, ressalta-

se, em primeiro lugar, a da avaliação dos usuários na prefeitura de São Paulo. A fim de 

possibilitar e incentivar essa avaliação, foi desenhado um formulário de simples 

preenchimento, com quatro dimensões e notas de 1 a 5. 

Por outro lado, foi considerada uma boa prática incluir, nos formulários da avaliação, 

um espaço para justificar qualitativamente o desempenho do servidor avaliado. Em 

alguns casos, em relação ao desempenho geral, e outros especificamente sobre cada 
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objetivo ou competência avaliada. Uma explicação qualitativa aumenta o detalhamento 

do retorno do resultado da avaliação, assim como da opção a entender melhor a nota 

escolhida e, se for o caso, receber um elogio pelo desempenho. 

Um detalhe na planilha de avaliação da Irlanda, aparentemente de menor importância, 

foi registrado como uma prática destacada. Ao longo do formulário, se dão explicações 

detalhadas para seu preenchimento e, além disso, é frisada a importância de ler, antes de 

realizar a avaliação, o guia didático elaborado sobre o processo. Assim, potencializar 

todos os meios de comunicação e sensibilização sobre a sistemática fará com que os 

usuários melhorem a sua implementação (COELHO JR., 2013).   

Finalmente, convém destacar o registro e armazenamento dos resultados de todas as 

avaliações que, por lei, faz a administração central chilena. A normativa indica que as 

unidades de gestão de pessoas das entidades deverão conservar esses documentos de 

todos os ciclos avaliativos. Além de uma questão recomendável na área registral, ter o 

acesso aos planos e resultados de desempenho, ao longo dos anos, é uma fonte de 

informação essencial para realizar um bom planejamento nas unidades, assim como para 

desenvolver o desempenho dos funcionários de um modo mais preciso.  

 

10. Adaptação à normativa e participação 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Elaboração e validação do desenho por meio de consultas a diferentes 
atores da entidade e validação do modelo 

BNDES 

Experimentação do desenho por meio de estudo-piloto BNDES 

Produção de guia, no nível central, para elaborar guias em cada entidade, 
que devem ser aprovadas posteriormente 

Costa Rica e Chile 

Orientações no nível central, mas com muita flexibilidade na adaptação 
nas entidades 

Suécia, Dinamarca e 
Itália 

Técnicas e critérios de avaliação devem ser discutidos com os 
representantes dos trabalhadores 

Suécia e Dinamarca 

 

Um dos aspectos analisados, nos casos selecionados, foi a forma em que a normativa 

geral sobre o processo de avaliação é adaptada nas entidades e o nível de participação 

na definição do seu desenho. A literatura ressalta a importância da participação na 

definição dos desenhos, sendo uma variável que melhora a percepção de justiça no 

processo dos atores envolvidos (FOLGER; KONOVSKY; CROPANZANO, 1992). 
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Entre os casos nacionais, cabe sublinhar o do BNDES, que recentemente redefiniu a 

política de avaliação de desempenho dos trabalhadores. Durante vários meses, desde a 

unidade de gestão de pessoas, construiu-se o novo processo com uma alta participação 

interna. Realizaram-se pesquisas prévias e consultas em um comitê dedicado ao 

planejamento e em outro sobre gestão de pessoas e mantiveram entrevistas individuais 

com cada superintendente da entidade. O modelo foi construído e validado nesse tempo. 

Posteriormente, desenvolveu-se um estúdio-piloto para testar o desenho, em uma 

amostra significativa de trabalhadores, em três áreas, que representou 12% do pessoal 

da instituição. Voltou-se a fazer correções com esses resultados. Antes e depois da 

mudança da política, obtiveram-se informações por meio de um survey sobre o clima de 

trabalho, o que também ajudou a definir a sistemática.  É um bom exemplo de como 

desenvolver uma metodologia participativa, embora nesse caso não fosse uma 

adaptação de uma normativa geral, mas uma elaboração interna da política de maneira 

autônoma, uma vez que a entidade é uma empresa pública.  

Casos relevantes de adaptação à uma política orientada desde o governo central foram 

os de Costa Rica e Chile. Nos dois casos, os órgãos centrais encarregados da gestão de 

pessoas elaboraram um guia com orientações para que cada entidade criasse seu próprio 

manual interno. Os guias estabelecem certos aspectos obrigatórios e outros em que 

existe uma margem de ação para as organizações. Além disso, descrevem os passos para 

a construção e aprovação delas nesse mesmo órgão central. É um esquema que permite 

um assessoramento direto de especialista para as entidades e, ao mesmo tempo, um 

certo grau de flexibilidade para que internamente possam ter um processo participativo 

de construção. Em alguns governos centrais, como o da Suécia, Dinamarca ou Itália a 

flexibilidade é maior, com orientações mínimas desde o órgão reitor e uma capacidade 

de decisão muito alta em cada entidade, podendo algumas ter cotas de pontos e 

gratificação econômica pelo desempenho, por exemplo, e em outras não ter considerado 

esses elementos. Quanto menos rígida for a política central, maior é a margem de 

participação interna em cada entidade. No entanto, uma política excessivamente flexível 

pode levar a processos com desenhos internos pouco efetivos ou a serem descuidados 

pela alta direção. Dependerá do grau de maturidade na gestão de desempenho de cada 

administração, escolher uma ou outra opção. No caso do governo federal brasileiro, 

parece mais adequado um mecanismo de flexibilidade intermediária como o chileno ou 

o costarriquense.  
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Uma última prática que convém relatar foi constatada na Suécia, que é também comum 

também em outros países escandinavos: a obrigação, por lei, de acordar os critérios de 

avaliação com os representantes dos servidores públicos. Ainda esse requisito possa 

gerar dificuldades no processo de elaboração dos desenhos, conseguir a aquiescência 

dos sindicatos pode favorecer a percepção de justiça do processo e evitar, já na etapa de 

execução, resistências entre os servidores públicos para implementar corretamente a 

normativa, o que é conhecido como competição burocrática, motivada por aqueles 

excluídos da elaboração e contrários aos traços principais da política (NICHOLSON-

CROTTY, 2005). 

 

11. Comunicação e capacitação sobre o processo 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Campanhas de comunicação internas intensivas 
Ministério da Saúde, 

Minas Gerais, BNDES e 
SG-ONU 

Guia didático detalhado para assistir os trabalhadores no estabelecimento 
de objetivos, metas, indicadores etc.  

SG-ONU, Itália e EUA 

Treinamento e capacitação, focados nos gestores, e sob a iniciativa do 
nível central 

Minas Gerais, Portugal e 
Suécia 

 

Outras dimensões analisadas, entre os casos estudados, foram as ações de comunicação 

interna e capacitação em relação à política de gestão de desempenho. Uma vez realizada 

a adaptação, em cada entidade, da norma emitida no nível executivo ou legislativo, é 

preciso desenvolver iniciativas de difusão, sensibilização e formativas relativas à nova 

sistemática, de forma que a sua execução seja viável. Nesse sentido, essas ações são 

essenciais para o correto funcionamento dos processos (COELHO JR., 2013). 

Dessa forma, consideraram-se relevantes, quanto a campanhas de comunicação e 

sensibilização intensivas, os casos do Ministério da Saúde, Minas Gerais, BNDES e a 

Secretaria Geral da ONU. Essas campanhas incluem apresentações públicas; elaboração 

e divulgação de panfletos explicativos e manuais mais detalhados; e-mails 

individualizados a todos os servidores ou avisos nos contracheques; distribuição de 

cartazes nos escritórios; vídeos nas telas dos elevadores; e o desenho de ações 

formativas, entre outras ações. A comunicação interna, que depende, em grande medida, 

da priorização do processo pela alta direção, busca também modificar e desenvolver a 

cultura de avaliação de desempenho existente (SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018).   
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Quanto à elaboração de manuais explicativos, durante a análise documental do caso da 

Secretaria Geral da ONU foi constatada a publicação de um guia de apoio aos 

trabalhadores para o desenho de seus planos de trabalho. O guia contém informações 

detalhadas de como definir objetivos, os passos a seguir, a forma de redigir eles e as 

questões que devem ser conversadas com os líderes das unidades na hora de estabelecê-

los. Esse tipo de ferramentas pode contribuir para aprimorar a qualidade do 

planejamento. Também foram identificados manuais similares nos governos centrais da 

Itália e dos EUA 

Um terceiro eixo de práticas, nesta dimensão, são as ações de capacitação sobre o 

funcionamento do processo que é implementado. Apontam-se aqui os casos do governo 

de Minas Gerais, do governo central de Portugal e da Secretaria Geral da ONU. Nas três 

administrações, o foco das atividades de capacitação está nos gestores. Cada vez que 

uma chefia assume o cargo, está obrigada a receber cursos e treinamento sobre gestão 

de equipes, incluindo a dimensão de gestão de desempenho. No caso do Portugal, por 

exemplo, devem capacitar-se durante dois anos. Em Minas, no órgão central da gestão 

de pessoas, elaborou-se um plano de comunicação para questões relativas à gestão de 

desempenho. Entre os aspectos, foi planejada a realização de capacitações de agentes 

multiplicadores – mais de mil servidores, inicialmente-. Em um primeiro momento, 

atuaram entre os responsáveis de gestão de pessoas das entidades. Posteriormente, 

decidiu-se que era mais efetivo capacitar às novas chefias das entidades de forma direta, 

o que é uma aprendizagem a ser considerada. 

 

12. Acompanhamento pelas chefias 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Sensibilização para incentivar o acompanhamento BNDES 

Flexibilidade para modificar o planejamento Portugal 

Avaliação intermediária formal obrigatória Reino Unido e SG-ONU 

Estabelecimento de ferramentas e orientações para o monitoramento  
Reino Unido, Portugal, 
Minas Gerais e EUA 

 

O monitoramento realizado pelas chefias, em relação ao planejamento e ao desempenho 

dos colaboradores, foi outra das dimensões estudadas. Incluem-se aqui todos os 
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mecanismos que incentivem o diálogo ou a revisão dos objetivos, tanto das equipes 

quanto individualmente.  

Em primeiro lugar, cabe apontar as práticas de sensibilização dirigidas e estimular o 

diálogo e o acompanhamento continuado entre os gestores e os trabalhadores dentro das 

entidades. No BNDES, por exemplo, desenvolvem campanhas informativas para 

melhorar a gestão de desempenho, na qual a questão do diálogo no interior das unidades 

é um dos eixos principais.  

Um segundo aspecto do acompanhamento tem a ver com as modificações ou 

repactuações que se realizam sobre o plano inicial do ciclo. O planejamento deve ser 

dinâmico e atualizado, o que é uma forma de monitoramento continuado. De outra 

forma, os planos deixam de servir de orientação no trabalho. Em Portugal, o sistema é 

flexível quanto à possibilidade de modificar os planos, mas deve estar registrado e 

justificado formalmente. Outra forma de incentivar o acompanhamento é estabelecer 

uma avaliação intermediária formal e obrigatória. Na normativa federal (BRASIL, 

2010), sugere-se uma revisão na metade do ciclo avaliativo, mas não é formal e, na 

prática, é escassamente realizada (SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018). No governo central do 

Reino Unido e na Secretaria Geral da ONU, essa prática é obrigatória. No caso 

britânico, o regulamento estabelece que são os colaboradores os que devem procurar 

essa avaliação intermediária da chefia, é responsabilidade deles.   

Por último, e talvez a prática identificada mais relevante, foi a de oferecer ferramentas e 

mecanismos às chefias para promover o acompanhamento do desempenho dentro das 

unidades. Assim, no Reino Unido o manual do processo apresenta uma matriz de 

acompanhamento para que o usem os gestores. É denominada 9-box Performance and 

Potencial Grid e recolhe tanto os níveis de desempenho atuais quanto os potenciais de 

crescimento em competências e resultados. O guia enfatiza a revisão do desempenho 

continuado, indicado que o feedback deve ser diário. Em Portugal, existe uma planilha 

para registrar o monitoramento realizado durante o ciclo. Também no governo de Minas 

Gerais, no qual o sistema habilita duas anotações de acompanhamento a serem realizas 

ao longo do ano avaliativo, sem datas concretas.  Finalmente, nos EUA, os consultores 

do órgão central de gestão de pessoas analisam a metodologia de monitoramento 

proposta por cada entidade, podendo fazer correções e recomendações de melhoria.  
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13. Avaliação e retorno dos resultados  

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Orientações para a realização da entrevista de avaliação de desempenho 
Fiocruz, SG-ONU, Chile, 

Irlanda e Reino Unido 

Ajustar a entrevista considerando a pessoalidade de cada trabalhador SG-ONU 

A avaliação formal e a entrevista para apresentar os resultados são etapas 
diferenciadas 

Fiocruz e Irlanda 

A realização da entrevista da avaliação é obrigatória ou pode-se exigir 
Portugal, Reino Unido e 

Irlanda  
Registro, por escrito, das conclusões das reuniões formais de 
acompanhamento e da avaliação final. 

Reino Unido 

Estabelecimento de feedbacks automatizados EUA 

 

Esta seguinte dimensão, vinculada estreitamente à anterior, refere-se ao momento de 

avaliar o desempenho do servidor público no final do ciclo do processo. Considera-se, 

igualmente, a forma em que os resultados são comunicados, isto é, o retorno ou 

feedback.  Atualmente, tal como estão configurados a maioria das sistemáticas, é talvez 

o aspecto paradigmático e mais expressivo da gestão de desempenho. 

Diante das dificuldades para a realização de entrevistas dialogadas de avaliação 

(SÁNCHEZ-ELVIRA, 2008), uma prática recomendável é a de orientar, 

particularmente aos gestores, na forma de desenvolvê-las. Assim, foram constatados 

vários casos nos quais se elaboraram formulários, guias ou checklist que servem para 

instruir os avaliadores nessa tarefa. O intuito desses materiais de comunicação é, por um 

lado, garantir que as entrevistas cumpram com o objetivo de dar um retorno adequado 

ao servidor e, por outro, garantir que seja realizado sem acentuar as relações de poder 

ou de forma abusiva (OLAZ; BRÄNDLE, 2013).  

Um dos guias da Secretaria Geral da ONU é particularmente interessante. Além de 

oferecer dicas ao entrevistador, elenca uma série de perguntas padrão que podem ser 

utilizadas. Da mesma forma, mostra ao gestor os diferentes tipos de pessoalidades e 

preferências dos entrevistados diante da avaliação. Assim, recomenda considerar os 

seguintes perfis: pessoas muito operativas que preferem receber retorno com dados e 

evidências; os que se sentem mais cômodos recebendo previamente a avaliação por 

escrito; os trabalhadores que gostam mais de uma comunicação direta ou os que 

preferem uma linguagem mais sutil e indireta; e aqueles mais impacientes, com os quais 

é importante focar a entrevista nas mensagens que se querem transmitir, limitando a 

conversa “fiada”. Caso os gestores conheçam bem a seus trabalhadores, esse tipo de 
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prática diferenciada, durante as entrevistas de avaliação, melhorará a qualidade do 

retorno e a percepção do funcionário diante do processo. 

Uma forma de promover a realização da entrevista de forma dialogada -e não de forma 

remota- foi identificada na Fiocruz e na Irlanda. A sistemática dessas entidades prevê 

uma fase avaliativa formal e outra separada consistente no retorno dialogado dos 

resultados, de forma que se valoriza esse momento do processo. A obrigatoriedade do 

feedback dialogado é mais categórica em casos como o de Portugal. No caso de Irlanda, 

o trabalhador pode exigir ter uma entrevista depois de receber os resultados da avaliação 

intermediária ou final. No Reino Unido, a regulamentação exige que as conclusões 

principais da entrevista ou os temas conversados sejam registradas por escrito, também 

os retornos transmitidos ao longo do ciclo.    

Finalmente, convém destacar uma sugestão observada no guia orientativo do processo 

nos Estados Unidos relativa à automatização dos retornos. Com o fim de informar aos 

trabalhadores dos seus progressos de forma continuada e motivar eles a alcançar os 

objetivos, podem se criar mecanismos que ofereçam um feedback imediato ou 

frequente. Assim, por exemplo, uma ferramenta de monitoramento do trabalho das 

equipes na qual se visualize, em todo momento, os avanços no desempenho. De outra 

forma, certos sistemas informatizados podem compilar estatísticas quantitativas sobre o 

número de ligações telefónicas, reuniões, planilhas preenchidas ou páginas escritas de 

cada funcionário ou da equipe em conjunto. Existiria assim um registro e retorno 

automatizado de elementos do desempenho, fazendo mais presente o monitoramento 

contínuo.   

 

14. Recurso dos resultados 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Detalhamento, na normativa, do funcionamento da comissão INSS 

Consideração da existência de entrevista presencial como elemento 
substancial para dirimir o recurso 

Chile 

 

A possibilidade de que o trabalhador avaliado possa recorrer os resultados da avaliação 

e os mecanismos existente para tal fim, foi também objeto de estudo. Em geral, a 

maioria dos casos contempla protocolos para interpor um recurso. Normalmente, o 
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processo consta de duas ou três instâncias, sendo a primeira a chefia superior, a segunda 

um comitê e a terceira, quando for o caso, órgãos judiciais administrativos.   

Dessa forma, não foram constatadas práticas diferenciadas ou inovadores a respeito do 

processo no Brasil, onde a regulação é completa e é aceita pelos servidores públicos 

(SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018). Convém ressaltar a normativa do INSS, que é profusa no 

detalhamento do funcionamento do processo para atender os recursos, o que possibilita 

uma orientação mais clara para os atores envolvidos e evita lacunas potenciais no 

futuro. 

No caso chileno, a regulamentação do governo central para os processos de recurso 

prevê que se revise, na hora de dirimir um recurso, se houve entrevistas dialogadas entre 

o avaliador e o avaliado no planejamento, na revisão intermediária e no final do ciclo. 

No exame desse aspecto, valoriza a importância do retorno e do monitoramento para 

poder julgar adequadamente o desempenho dos colaboradores, além de promover, de 

forma indireta, essa prática.   

 

15. Uso da informação – Progressões, realocações, identificação de desempenhos 

baixos, capacitações, planejamento e gratificações 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Inclusão, na planilha, de espaço para que o avaliador possa recomendar a 
readequação funcional do servidor 

Ministério da Saúde 

Existência de protocolo para atuar diante de desempenhos baixos 
SG-ONU, Reino Unido e 

Irlanda 
Inclusão, na planilha, de espaço para que o avaliador recomende ações de 
desenvolvimento e/ou capacitação do servidor  

Minas Gerais, BNDES, 
Costa Rica e Portugal 

Planos de desenvolvimento anuais, nos quais, entre outros, o servidor 
pode incluir as suas expectativas na carreira 

SG-ONU, Irlanda e 
BNDES 

Trilhas de conhecimento para desenvolver competências Minas Gerais e SG-ONU 

As equipes, tendo em consideração os resultados, devem elaborar um 
plano de melhoria, incluindo as lições aprendidas do último ciclo 

Chile 

As entrevistas de avaliação e do planejamento do ciclo seguinte se 
realizam na mesma reunião 

Portugal 

Gratificação remuneratória somente pelo desempenho da instituição BNDES e Chile 

Gratificação anual pelo mérito na inovação Itália 

Gratificação no remuneratória Portugal 

Distinção para as melhores unidades de trabalho, cujos membros são 
beneficiados 

Portugal 

Publicação dos avanços das metas em cada unidade de trabalho Fiocruz, INSS e Irlanda 
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O uso das informações dos resultados das avaliações de desempenho é um dos 

momentos mais determinantes do ciclo da avaliação. Desse uso dependerá, em grande 

medida, a utilidade real do processo para auxiliar em outras dimensões da gestão de 

pessoas. Foram vários os elementos examinados entre os casos selecionados, 

agrupando-se em uma soa dimensão para a apresentação das boas práticas observadas.  

Uma primeira prática que convém sublinhar é a inclusão, na planilha da avaliação do 

Ministério da Saúde, de um espaço para que o avaliador recomende uma readequação 

funcional do servidor. Esse aspecto, que forma parte dos usos potenciais sobre a 

informação dos resultados da avaliação, é negligenciado na maioria dos casos 

estudados.  

O que é mais comum é adicionar um espaço para recomendar ações de desenvolvimento 

profissional ou capacitação com base nos resultados da avaliação, que posteriormente 

são incorporados aos planos de capacitação das organizações. Algumas entidades usam 

esse mecanismo para identificar lagunas formativas e, em outras, os processos de 

capacitação são praticamente alheios à gestão de desempenho. Já em casos como o da 

Irlanda, a planilha do plano de desenvolvimento dos servidores oferece itens mais 

inovadores, como aquele reservado para que ao trabalhador relate as suas expectativas 

profissionais nos próximos anos.  

Quando as sistemáticas conseguem identificar os desempenhos mais baixos, 

administrações como a da Secretaria Geral da ONU ou Reino Unido contam com um 

manual e um protocolo para atender esses casos. Esses procedimentos não estão 

indicados, porém, para condutas inapropriadas como os absentismos, fraude, 

subordinação etc., cuja regulamentação e consequências são outras. Estão desenhados 

para que as chefias resolvam, juntamente com o servidor afetado, essa queda no 

desempenho, ao longo do tempo. Normalmente, os protocolos incluem um plano 

pessoalizado de melhoria do desempenho, no qual se estabelecem capacitações e 

treinamentos, entre outros aspectos. 

Também referido à vinculação dos resultados com os processos de capacitação, cabe 

salientar os materiais oferecidos pelo governo de Minas Gerais e da Secretaria Geral da 

ONU em relação ao desenvolvimento de competências. Esses materiais, disponíveis ao 

público nas suas webs, fornecem trilhas de conhecimento para progredir em cada 

competência, que vem acompanhada de vídeos, casos, artigos, livros, checklist por nível 
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de cumprimento etc. A Secretaria Geral sugere uma série de atividades para ser 

praticadas dentro das unidades, o que incentiva o treinamento das competências, além 

da sua aprendizagem.  

Quanto ao uso dos resultados para o planejamento do ciclo seguinte, foram observadas 

duas práticas interessantes. Por um lado, a recomendação do guia do processo chileno, 

que aponta que cada unidade, ao finalizar o ciclo e ter avaliado seu desempenho, deve 

relatar um plano de desenvolvimento para o curso seguinte, com as lições aprendidas e 

as novas linhas de atuação a serem desenvolvidas. Por outro, em Portugal se unificam as 

reuniões de avaliação das equipes e pessoais com as de planejamento do ciclo seguinte. 

É uma forma de incentivar a vinculação entre ambos processos e, ao mesmo tempo, uma 

prática para agilizar os tramites burocráticos, o que fará com que não se atrasem os 

marcos do processo no calendário estabelecido.   

Em relação à gratificação derivada dos resultados da avaliação, foram constatadas várias 

práticas a serem ressaltadas. Em primeiro lugar, entidades como o BNDES e a 

administração central de Chile não têm gratificação remuneratória por conta do 

desempenho individual, unicamente pelo desempenho da instituição. No próximo item 

será exposto e discutido, com mais detalhe, a inconveniência dos pagos por desempenho 

pessoal. Um tipo de gratificações aconselhadas na literatura são as não remuneratórias 

(BAREKET-BOJMEL; HOCHMAN; ARIELY, 2014). Portugal, há alguns anos, 

fornecia premiações como a assistência a cursos, congressos ou estágios em 

organizações no estrangeiro para aqueles servidores com desempenho mais alta durante 

vários anos seguidos. Também em Portugal, as unidades de trabalho mais destacadas 

em cada entidade são publicitadas e esse mérito beneficiava aos seus membros. Itália 

apresenta uma gratificação particular, referida à inovação, para os trabalhadores que 

desenvolvam produtos ou serviços inovadores para a entidade.   

Por último, ressaltar a prática de publicar o avanço das metas de cada unidade de 

trabalho das organizações. Na Fiocruz, INSS ou Irlanda, apresentam relatórios 

frequentes com a porcentagem de cumprimento, inclusive, em alguns casos, junto com 

uma apreciação qualitativa sobre o desempenho delas.  
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16. Órgãos de acompanhamento e controle 

Práticas destacadas identificadas Caso (s) 

Comitê consultivo sobre processos relativos à gestão de pessoas BNDES 

Comitê geral e subcomitês que acompanham a efetividade do processo e 
emitem sugestões de melhoria 

Fiocruz, INSS, SG-ONU, 
Portugal, Suécia, Itália e 

Dinamarca 

 

O propósito desta dimensão foi examinar os mecanismos de acompanhamento e 

fiscalização do funcionamento geral dos processos de gestão de desempenho. Por um 

lado, olhou-se para a questão do funcionamento operacional e, por outro, para as ações 

de controle financeiro dos gastos derivados das sistemáticas. Em muitos casos, 

observaram-se órgãos com competências atribuídas para fiscalizar os processos, mas 

com poucas ferramentas para mudá-los, virando comissões cuja função principal é 

compilar dados dos resultados da avaliação de desempenho nas diferentes entidades do 

serviço público. A mesma reflexão pode ser estendida às unidades de monitoramento 

internos, as quais, além disso, encargam-se de supervisar o cumprimento de todas as 

etapas do processo. 

Um desenho organizativo interessante foi o observado no BNDES, que tem um órgão 

consultivo, conformado por superintendentes da entidade, que assessora em relação à 

gestão de pessoas. Assim, quando foi mudada a normativa recentemente, esse comitê 

teve um papel importante na revisão e crítica das propostas. Dispor de um grupo de 

especialistas e atores relevantes de cada instituição para orientar nas políticas internas 

de gestão de desempenho e outros processos da gestão de pessoas é uma prática a ser 

considerada.  

Outro mecanismo de monitoramento do processo, constatado em várias entidades, é o 

estabelecimento de comitês dentro de cada instituição para tal fim. Habitualmente existe 

um comitê geral, que atendendo à política de gestão de desempenho de forma geral, e 

subcomitês por divisões da entidade. Estão conformados por planejadores, alta direção, 

especialistas em gestão de pessoas, entre outros. Os comitês de Portugal e Dinamarca 

destacam pelo seu ativismo em propor ações de melhoria no processo. Na Fiocruz, há 

pouco tempo incorporou-se a prática de que cada subcomitê, no final de cada ciclo, deva 

emitir um breve relatório com o balanço do processo nas áreas que serve e indicar 

sugestões para melhorar o desenho ou a prática da sistemática. 
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3.2 Indutores para a efetividade das políticas de gestão de desempenho 

A análise das dimensões da gestão de desempenho, nos casos selecionados, permitiu 

identificar múltiplas práticas que poderiam melhorar aspectos das sistemáticas na 

administração federal brasileira.  

O que foi constatado, nessa análise, é que na maioria dos casos o processo funciona de 

maneira limitada. Ainda sendo casos que a priori destacam na gestão de desempenho, 

não foi achado nenhum exemplo no qual o processo fosse um claro sucesso. 

Indistintamente do país, tipo de cultura ou perfil da Organização, em todos os casos se 

apresentaram problemas significativos, muitos dos quais são comuns aos do governo 

federal. Esse achado confirma o embasamento referencial da literatura apresentado, pelo 

qual muitas administrações públicas, durante os últimos anos, manifestam dificuldades 

para desenvolver políticas efetivas.    

Uma das questões mais repetidas foi a da leniência nas avaliações, que tem como 

resultado que a maioria dos funcionários recebam a máxima nota. Assim o expressaram 

duas pessoas responsáveis pelo acompanhamento da política nos seus casos respectivos:   

 “A maioria coloca a pontuação mais alta -98%-. Isso invalida a ferramenta, as 

pessoas o consideram um direito e quando não atingem a máxima pontuação se 

gera conflito” (E-7).  

 “A gratificação se sente como obrigatória (...). As pessoas têm medo a serem 
avaliadas e no final todo mundo consegue máxima nota” (E-8). 

 “Em perspectiva, a comunicação melhorou, mas existe uma concentração de 
notas altas (...). A diferenciação das pontuações está comprometida” (E-1). 

Outro aspecto recorrente foi a não aceitação ou a percepção de injustiça do processo 

pelos servidores. “Em geral, não cumpre objetivos. Os trabalhadores não estão 

contentes, as pessoas não acreditam no ciclo de desempenho”, afirmou o E-2, envolvida 

na gestão de pessoas na sua entidade. Na mesma linha, o indicava a E-4: “os 

trabalhadores não gostam do sistema, pois ninguém gosta de ser avaliados. Às vezes, 

como o sistema é rígido, as vezes os trabalhadores acham injusto”. Ao longo deste item 

serão observados outros elementos problemáticos. Embora não seja o objeto principal 

da pesquisa, identificar o que não funciona, de maneira comum, dá lugar a propor linhas 

de ação diferentes. 
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Neste segundo item dos resultados da pesquisa, apresentar-se-ão vários indutores para a 

efetividade da política que implicam uma mudança, mais profunda, em relação às linhas 

principais do processo de avaliação de desempenho dos servidores federais. Esses 

indutores vão além das boas práticas apresentadas. São aspectos, mais amplos, 

interconectados, que aludem à caraterização do problema que motiva a política e às 

alternativas do seu desenho. Para a identificação desses indutores, foram triangulados os 

dados compilados dos casos selecionados da análise documental; dos questionários e 

entrevistas aos responsáveis pelo acompanhamento do processo; da observação 

participante deste pesquisador em investigações prévias; e da análise da literatura.   

Antes de apresentar esses indutores, deve-se considerar o ponto de partida que 

condicionou a identificação deles e que é parte do referencial teórico da pesquisa: o 

contexto e a cultura das organizações. Como foi apontado no referencial teórico, a 

política federal de gestão de desempenho individual, além de certas deficiências no 

desenho, durante a sua execução choca contra várias incompatibilidades culturais que 

freiam a sua efetividade. As caraterísticas culturais, entre outras razões, podem se 

explicar pelas estruturas existentes no serviço federal (SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018) e 

pela cultura nacional (PERETZ; FRIED, 2012).   

Esses constrangimentos estruturais e culturais diante da política de gestão de 

desempenho, no serviço federal brasileiro, estão alinhados com outros estudos da 

literatura. Assim, os fatores contextuais distais aos que apontam Levy & Williams 

(2004) foram essenciais para entender os efeitos limitados da política. Nesse sentido, 

também Chiang e Birch (2010) assinalam que os fatores institucionais e 

organizacionais, junto com os elementos culturais, condicionam as práticas de avaliação 

de desempenho. Igualmente, Peretz e Fried (2012) sublinham que qualquer desenho de 

uma política de avaliação de desempenho deve considerar os aspectos culturais 

nacionais. De forma mais específica, segundo Klein e Mascharenas (2016), também a 

motivação dos trabalhadores está condicionada pelas lógicas institucionais e aspectos 

culturais, sendo fundamental considerar essas dinâmicas na hora definir os 

delineamentos da gestão de desempenho em cada carreira pública. Por outro lado, esse 

choque cultural da avaliação de desempenho afeta diretamente a percepção de justiça do 

processo entre os servidores federais, o que é essencial para a sua efetividade (KIM; 

HOLZER, 2014). 
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No exame das experiências selecionadas, também foram observadas barreiras culturais, 

sendo, nos casos estrangeiros, bastante semelhantes às do caso brasileiro. Assim, os 

responsáveis do acompanhamento das políticas de gestão de desempenho, nesses casos 

internacionais, expressaram esse tipo de limitações: “existe a cultura de protocolar o 

processo de avaliação” (E-6); “tem uma cultura de aversão ao risco no setor público 

(...). A cultura corporativa deveria ser modificada. Deveria ser flexível, dinâmica, mas 

não é o caso” (E-2); “é preciso trabalhar para a mudança cultural. Qualquer regulação 

vai ser inefetiva se não se modifica a cultura” (E-3). No nível nacional, também houve 

declarações relativas aos impedimentos culturais: “a cultura no Brasil influencia muito 

no processo. Não se consegue desvincular o profissional do pessoal, esse é um desafio” 

(E-9); “não tem cultura de acompanhamento do planejado, de gestão de desempenho 

(....). Tentaram não lutar contra a cultura instalada, (...) sempre houve resistências 

para avaliar (...). As pessoas pensam que se te avalio te estou sacaneando, e depois 

você vai ser chefe e vai retaliar. Tem que manter uma cordialidade” (E-1). Os 

entrevistados fizeram também referências à cultura de cada nação quanto a facilidade 

para avaliar, o que também condiciona a própria cultura organizacional (PERETZ e 

FRIED, 2012): “a cultura nacional faz a diferença” (E-2). 

Diante dessas evidências, no nível nacional e internacional, as políticas de gestão de 

desempenho dos servidores federais devem considerar a cultura organizacional existente 

e a sua influência no processo de gestão de desempenho. Até agora, a fórmula foi criar 

práticas que lutassem contra essa cultura existente, com desenhos que obrigassem a 

avaliar com rigor, com gratificações econômicas significativas, com técnicas de 

distribuição forçada de notas ou comitês avaliadores com membros externos às 

entidades, entre outros. Ao mesmo tempo que se implementavam, promoveu-se a 

mudança de cultura com capacitações e ações de sensibilização, com a esperança de que 

ambas forças resultassem em uma política eficaz. Infelizmente, como foi observado, o 

choque cultural levou a políticas com efeitos muito limitados e, em ocasiões, 

contraproducentes ao respeito dos objetivos perseguidos.  

O fundamento dos indutores, em relação ao contexto, justamente aponta para as novas 

linhas de trabalho que, ao invés de lutar diretamente contra essa cultura, a desenvolva 

considerando as suas particularidades, tal como se representa na Figura 3. 
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Figura 3. Fundamento dos indutores identificados em relação à cultura de gestão de desempenho 

no serviço federal. 

 

 

 

 

      

                                                                                                                             

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Assim, a cultura da administração federal está influenciada pela própria cultura nacional 

e pelas estruturas ou normas presentes na administração, resultando em caraterísticas 

que não favorecem a cultura de gestão desempenho (SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018). 

Quando as políticas de avaliação de desempenho atuam contra a cultura organizacional, 

aumentam as restrições para desenvolver à cultura de gestão de desempenho. O desafio 

é desenhar políticas que possam promover novas práticas sem enfrentar os fundamentos 

culturais nas entidades, que sejam aceitas pelos atores envolvidos e que diminuam as 

restrições existentes.  

Tomando em consideração essas premissas, foram identificados os seguintes indutores 

para a efetividade da política de avaliação de desempenho dos servidores federais: 

 Mudança do embasamento da política. Nem para avaliar, nem para desenvolver: 

para gerenciar. 

 Diminuição das barreiras: eliminar o que nunca funcionou. 

 Adaptações da normativa participativos, flexíveis e orientados. 

 Desenhos complexos e corrigíveis. 

 Mais equipe, menos indivíduos. 

 Ferramentas para gerenciar.  

 Avaliando o processo: comitês assessores do gerenciamento. 

 O cliente sempre tem a razão: avaliação dos usuários.  
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A continuação, são explicados e justificados cada um desses indutores. Apresentam-se 

na ordem na qual se manifestam, habitualmente, no ciclo da política.  

 

1. Mudança do embasamento da política. Nem para avaliar, nem para desenvolver, 

nem para premiar: para gerenciar. 

Mais importante ainda do que o desenho das políticas é a definição dos problemas. 

Quando o diagnóstico não é correto, as alternativas escolhidas dificilmente solucionarão 

os problemas (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013). A política de gestão de 

desempenho dos trabalhadores federais é um dos casos na qual o problema nunca foi 

definido de forma completa.     

As sistemáticas de avaliação de desempenho dos anos 90 tinham como foco 

principal avaliar o desempenho dos servidores públicos. Assim, se desenvolveram 

mecanismos que, na medida que não eram efetivos, foram se endurecendo com técnicas 

que obrigassem a avaliar com mais rigor, que classificasse aos trabalhadores pelo seu 

desempenho, que premiasse com mais remuneração ou utilizando comitês externos que 

estivessem por fora das dinâmicas internas administrativas, entre outras (SÁNCHEZ-

ELVIRA, 2018).  Essas medidas, que confrontavam a cultura organizacional existente, 

produziram uma rejeição geral dos servidores públicos, os quais percebiam que tinha 

um viés punitivo e de controle, considerando a já alta sensibilidade existente diante do 

preconceito de que o desempenho do trabalhador público é sempre menor ao do setor 

privado (MARVEL, 2015). Como resultado, os processos se burocratizaram e 

esvaziaram de significado real.   

Na segunda metade da década de 2000, sem mudar os traços principais anteriores, 

apareceram, em várias carreiras, sistemáticas que introduziram novos delineamentos. 

Assim, o planejamento é reforçado, tanto no nível individual como institucional. A nova 

lei 11.784/2008 (BRASIL, 2008), que atingiu a maioria das carreiras federais, assume 

essa ênfase no planejamento e, além de tudo, estabelece critérios, tais como a avaliação 

por múltiplas fontes, que tentaram mudar a percepção em relação ao processo. Embora 

sendo a normativa mais completa até então, continua mantendo o foco no controle do 

desempenho individual e questões como a gestão por resultados, gestão de 

competências ou a vinculação com os processos de capacitação, ainda estando 

estabelecidos formalmente, não incluem mecanismos concretos para fazê-las efetivas. 



 

63 
 

Mas o principal problema da nova regulamentação foi seu viés econômico. O destaque 

da política foi a valorização do servidor público com um aumento salarial considerável, 

materializado na gratificação remuneratória pelo desempenho (SÁNCHEZ-ELVIRA, 

2018).  

Essa gratificação não conseguiu incentivar o funcionamento adequado da política, 

pelo contrário, consolidou a resistência ao diálogo e as avaliações benevolentes. 

Contribuiu positivamente para a prática do planejamento, mas principalmente por ser 

um requerimento para receber a gratificação. A gestão de resultados continuou errática, 

com uma presencia pontual -duas vezes ao ano- e sem um monitoramento continuado 

das chefias nem trabalho em equipe. Por sua vez, a gestão de competências, na maior 

parte dos casos, simplificou-se na prática de avaliar as mesmas competências 

padronizadas a cada ano, com notas máximas. O uso do processo para capacitar os 

trabalhadores e como meio para implementar a Política Nacional de Desenvolvimento 

de Pessoal (BRASIL, 2006) também não funcionou. Por um lado, os planejamentos não 

são desafiantes ou ousados por receio de perder a gratificação, sendo que nenhum gestor 

vai negociar e designar um objetivo a um trabalhador sabendo que não está preparado 

para desenvolver essa tarefa. Por outro, os resultados das avaliações são sempre altas, 

impedindo que possam ser identificadas deficiências formativas (SÁNCHEZ-ELVIRA, 

2018).   

Uma vez que não funcionam os focos em avaliar o desempenho, no planejamento, 

na premiação do desempenho ou no desenvolvimento profissional, qual é a dimensão do 

problema que até agora não foi abordada decididamente? A gestão mesma é a questão 

que até agora recebeu menos atenção. A gestão de equipes e pessoas para alcançar 

resultados, para desenvolver competências, e para melhorar o desempenho. Práticas 

como o diálogo continuado entre chefias e os colaboradores, o acompanhamento 

constante do planejado e os retornos sobre o trabalho realizado são escassas 

(SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018).    

Diante de uma cultura na qual se valoriza a autonomia e a motivação é 

principalmente intrínseca (KLEIN; MASCHARENAS, 2016), o servidor não precisa de 

notas -suas capacidades já ficaram avaliadas quando foi aprovado no concurso-, precisa 

de orientações, desafios, significar seu trabalho, ter expectativas de futuro dentro do 

contexto da estabilidade e de  obter um retorno qualificado frequente (BAREKET-

BOJMEL; HOCHMAN; ARIELY, 2014).   
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É por isso que a principal ênfase de uma política federal de gestão de desempenho 

deve ser incentivar o gerenciamento. Boyle (2014), no seu estudo sobre a efetividade da 

gestão de desempenho no Reino Unido, apresenta duas propostas de melhoria que 

coincidem na necessidade de colocar o foco na gestão:  

“Tirar o foco das avaliações individuais e muito mais em enfatizar o 

planejamento organizacional e das unidades de trabalho e a definição de 

metas (...). As metas não são suficientes, devem ser complementadas com 

retornos que proviam informações sobre os resultados atingidos (BOYLE, 

2014, p.8)”.   

Embora o limitado gerenciamento do desempenho fosse identificado como parte do 

problema, nunca foi considerado o elemento mais importante e, portanto, as políticas 

não estabeleceram mecanismos concretos nem no seu desenho nem durante a 

implementação (SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018). Dessa forma, os indutores identificados 

estão encaminhados, em maior ou menor medida, a abordar essa dimensão do problema.   

 

2. Diminuição das restrições: eliminar o que nunca funcionou. 

Como foi observado na introdução deste item, as medidas que pretendem confrontar, de 

forma direta, a cultura organizacional estabelecida, não somente não funcionam, como 

também podem aumentar as barreiras à cultura de gestão de desempenho.   

Nesse sentido, antes de observar indutores ativos para a efetividade do processo, é 

preciso considerar a eliminação ou modificação significativa de certas práticas que, ano 

após ano, normativa após normativa, resultam claramente infrutíferas e -segundo muitos 

especialista e atores envolvidos- inibem mais a gestão de desempenho. 

Uma prática que, apesar de estar geralmente relegada, ainda se usa em algumas 

entidades nacionais e internacionais, são as cotas ou técnicas de distribuição forçada da 

pontuação do desempenho, seja para receber um bônus econômico direto ou para 

progredir na carreira. Isto é, a limitação obrigatória das notas máximas a uma 

porcentagem dos membros das equipes. Esses mecanismos têm um efeito penalizador e 

não motivador, criam competividade e conflitos ao interior das equipes. Nos casos 

estudados nos quais ainda se mantém, esta prática é muito criticada e inefetiva. No 

Reino Unido, recentemente eliminaram o critério da distribuição forçada, pelo qual 

somente 25% dos colaboradores de cada unidade podia ter a máxima pontuação. 

Atualmente, somente se recomenda que a divisão das notas deva ter uma distribuição 
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normal. O relatório que fez essa mudança (CABINET, 2019) em relação ao sistema de 

cotas britânico, afirmava:  

“Também criam barreiras para as entrevistas honestas, de desenvolvimento, 

entre colaboradores e gestores (...). A diferenciação do desempenho continua 

sem a necessidade formal das distribuições forçadas, e um baixo desempenho 

pode ser abordado mais efetivamente quando existem um clima mais aberto 

de gestão de desempenho para o desenvolvimento profissional (CABINET, 

2019, p. 2)”  

No caso brasileiro, foi repelida por meio de um sistema espontâneo, realizado pela 

maioria dos gestores, de rotação ou rodízio, ao longo dos anos, na designação dos 

colaboradores com notas mais altas (SANTOS; CARDOSO, 2002). Mais tarde será 

observado que a premiação dos melhores desempenhos tem mais sentido em relação ao 

desempenho das equipes de trabalho. 

Um segundo elemento que também convém eliminar são os efeitos formais mais 

comuns das avaliações de desempenho individuais: as notas quantitativas, as 

gratificações econômicas, a vinculação com as promoções e progressões e a 

possibilidade de demissão dos trabalhadores. Essa eliminação, que seria 

verdadeiramente transformadora e inovadora, teria como finalidade principal incentivar 

um diálogo e um retorno sobre o desempenho livre de pressões e constrangimentos. Não 

resolveria todo o problema unicamente com esse ajuste, mas é um ponto de partida 

fundamental. Dessa forma descreveu o E-5 as restrições culturais para desenvolver as 

entrevistas de avaliação de desempenho: 

 “O momento da avaliação é dramático para o avaliado (...) também para o 

avaliador (...). As pessoas têm muitas dificuldades em serem avaliadas. Isso no 

cotidiano, de retorno de trabalho, além da avaliação formal. Está muito 

presente. Se sentem atacadas pessoalmente. Não é só um traço de pessoalidade. 

Tem a ver com dinâmicas de trabalho. Na medida que tem esquipes que 

constroem coletivamente o trabalho, aí faz essa prática comum. Se não tem, o 

momento da avaliação é penoso” (E-5). 

Outra pessoa responsável pelo acompanhamento do processo, o E-9, assinalava 

diretamente aos efeitos das avaliações, afirmando que “como a avaliação de 

desempenho tem muitas repercussões -remoção de cargo, demissão, gratificação...- 

acaba contaminando o processo”. O E-2, acreditava que para melhorar a qualidade da 
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sistemática na sua entidade “o formato deveria ser mais amistoso, anônimo. Se você 

recebe más notas pode ser aberto um processo, pode ser até sancionado. É importante 

ter o direito de falhar”. Na mesma linha, o E-6, questionado sobre potenciais 

aprimoramentos das políticas, declarou: “tiraria a gratificação de desempenho, porque 

desvirtua o processo”. O manual orientador da sistemática do governo federal dos EUA 

(OPM, 2017) também faz uma menção que desvaloriza a importância de pontuar o 

desempenho:  

“Algumas pessoas assumem, erradamente, que a gestão de desempenho se 

preocupa unicamente com seguir os requerimentos normativos para avaliar e 

pontuar o desempenho. Na verdade, designar pontuações é somente uma 

parte de todo o processo (e provavelmente seja a parte menos importante)” 

(OPM, 2017, p. 4). 

Embora a eliminação dos efeitos das avaliações não seja o mais comum, podem-se 

observar casos nos quais deram esse passo ou, ao menos, avançaram nessa direção. O 

caso mais paradigmático é o do governo central da Áustria, que há anos eliminou os 

efeitos formais da avaliação. Na administração dinamarquesa, o órgão encargado da 

política no nível central permite às entidades decidir se desejam instituir a avaliação 

formal individual, não é obrigatória. Em outros casos, como o da Irlanda, embora não 

eliminaram os efeitos, simplificaram a nota da avaliação formal, que passou a ser 

essencialmente qualitativa. Do mesmo modo, tanto na Dinamarca quanto na Secretaria 

Geral da ONU não existe gratificação remuneratória pelo desempenho.  

A literatura também aponta, como foi exposto no referencial teórico, para os possíveis 

efeitos negativos dos esquemas de pagamento por desempenho. Não somente não 

melhoram a motivação dos trabalhadores e podem ampliar a percepção de injustiça 

(OCDE, 2005; WEIBEL; ROST; OSTERLOCH, 2010), senão que também pode ter um 

efeito crowding out ou de diminuição da motivação intrínseca dos trabalhadores 

públicos (BURGESS; RATTO, 2003; WEIBEL et al, 2010). 

Para além dessas evidências, a justificativa mais visível para essa mudança no 

direcionamento das políticas é simplesmente que, até agora, os efeitos formais da 

avaliação individual nunca funcionaram, não contribuíram para melhorar a efetividade 

do processo. As campanhas de sensibilização ou de modificação da percepção do 

processo também não funcionaram. Não adianta comunicar que o processo não é 
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punitivo e que está desenhado para o desenvolvimento profissional dos trabalhadores se 

continuam existindo elementos que incontestavelmente são percebidos como punitivos.  

Contudo, eliminar os efeitos formais da avaliação de desempenho individual não 

significa que não devam existir efeitos em relação ao desempenho dos servidores 

públicos. Pelo contrário, existem práticas diferenciadas e indutores, que serão 

apresentados a seguir, nos quais o desempenho teria um monitoramento mais intensivo, 

uma avaliação mais precisa e nos quais os desempenhos altos seriam reconhecidos e os 

baixos seriam identificados e reconduzidos.    

 

3. Desenhos e adaptações da normativa participativos, flexíveis e orientados. 

O desenho da política e a adaptação da normativa resultante em cada entidade são 

momentos críticos para seu sucesso. Nessas etapas, a participação é essencial para 

conseguir uma implementação efetiva. Quanto maior for a participação na definição do 

desenho, maior será a percepção de justiça do processo de avaliação de desempenho 

entre os atores envolvidos (GETNET; JEBENA; TSEGAYE, 2014). 

Foi observado o exemplo do BNDES quanto à construção participativa de um novo 

desenho, com consultas a comitês de especialistas, altos cargos e o desenvolvimento de 

um estudo-piloto amplo para testar e corrigir seus delineamentos. Qualquer nova 

política deve considerar um plano em que a maior parte do público alvo possa se 

expressar, ao menos uma vez, quanto às suas impressões ao respeito da sistemática 

vigente e as suas possíveis melhorias. Existem muitos mecanismos para isso. Uma das 

boas práticas identificadas foi a realização anual de um survey sobre o clima 

organizacional entre todos os servidores, o que é um excelente diagnóstico sobre o qual 

realizar melhorias ao longo do tempo. O próprio BNDES o realiza, assim com as 

administrações centrais do Reino Unido e Irlanda. Da mesma forma, a consulta a 

especialistas e encargados do monitoramento dos processos nas entidades é 

fundamental, com o fim de buscar as melhores alternativas. Ter uma coleta ampla de 

dados ajudará a entender melhor a cultura organizacional e prever assim quais das 

alternativas terá mais ou menos sucesso. 

Outra questão importante identificada é a de alcançar um acordo com os representantes 

dos trabalhadores federais nos traços principais da normativa, seja na fase do desenho 

inicial da política ou no nível sindical de cada entidade durante as adaptações. É uma 
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forma de possibilitar essa participação indireta e, como foi apontado, um acordo geral 

evita uma posterior competição burocrática (NICHOLSON-CROTTY, 2005), na qual 

os atores contrários às políticas a minam e desacreditam durante a fase da execução.  Na 

Suécia e Dinamarca, os fazedores das políticas e planejadores nas entidades têm a 

obrigação, por lei, de concordar, junto com os sindicatos dos trabalhadores, os critérios 

e técnicas das sistemáticas.    

Os outros dois elementos essenciais, vinculados à participação, são a margem de 

flexibilidade que deixa a norma central para que as entidades possam definir seus 

próprios critérios e, ao mesmo tempo, as orientações que fornecem os órgãos centrais 

nessa adaptação. Se a regulamentação central fosse muito detalhada e rígida, não teria 

espaço de discussão nas organizações e, por conseguinte, não existiria essa participação. 

Por sua vez, as orientações desde a unidade central responsável pela implementação da 

política devem guiar às organizações nas linhas principais que devem ser respeitadas e 

na forma de desenvolver um processo de construção de uma normativa interna. Foram 

salientados casos onde a normativa é muito flexível, como o da Itália ou Dinamarca, nos 

quais as entidades podem decidir inclusive sobre os eixos principais dos processos; e 

casos como o de Chile e Costa Rica, cujos órgãos centrais delimitam as ações internas 

por meio de um guia e um protocolo de aprovação de cada normativa interna.  

No caso do governo federal brasileiro, seria mais recomendável uma opção mais 

próxima à dos seus vizinhos latino-americanos. Devem existir alguns delineamentos 

fixos, que homogeneízem os traços principais das sistemáticas, deixando uma margem 

significativa para que cada entidade possa decidir questões como as competências, 

ferramentas de monitoramento nas unidades, critérios de avaliação para o desempenho 

das unidades e o uso das informações resultantes do processo, entre outras. Igualmente, 

deve-se oferecer assessoramento continuado e um acompanhamento do processo desde 

o nível central, disponibilizando materiais informativos e ferramentas detalhadas das 

diferentes dimensões da gestão de desempenho.  

 

4. Desenhos complexos e corrigíveis. 

A elaboração dos desenhos das políticas federais de gestão de desempenho teve, como 

uma das suas premissas, que deviam ser sistemáticas simples, não excessivamente 

complexas. Acreditava-se que a cultura de gestão de desempenho ainda devia ser 
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desenvolvida e que um primeiro passo nessa direção requeria um entendimento claro do 

processo por todos os trabalhadores, independentemente do seu nível de formação 

(SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018).  Atualmente, quando passaram já mais de doze anos 

desde que os planejadores da última grande normativa federal começaram a discutir 

alternativas para seu desenho, está na hora de tornar o processo mais complexo, de 

aumentar a sua qualidade enriquecendo-o e instaurando práticas inovadoras. Todas as 

entidades federias possuem sistemáticas consolidadas, inclusive melhoradas ao longo 

dos anos, com as quais todos os servidores se sentem familiarizados, 

independentemente da efetividade delas. Existe uma maturidade institucional sobre a 

gestão de desempenho (COELHO JR., 2018) em relação à que apresentava o serviço 

federal em meados da década de 2000.      

São muitas as práticas salientadas dentre os casos estudados. É possível melhorar a 

qualidade de dimensões como a linguagem utilizada para designar o processo e suas 

ferramentas; aumentar os elementos incluídos nos planos de trabalho, seu dinamismo; a 

continuidade do ciclo da avaliação de um ano para outro; a operacionalização das 

competências e objetivos; o ajuste de critérios de avaliação para cada tipo de função ou 

nível que ocupa o servidor; criar uma metodologia de acompanhamento do desempenho 

e fornecer ferramentas; a concretização das dinâmicas a serem desenvolvidas nas 

entrevistas de avaliação, etc. O item anterior elenca múltiplas iniciativas cuja 

adaptabilidade a cada contexto pode ser estudada.  

Outro dos argumentos defendidos para simplificar os desenhos foi que os servidores não 

deviam perder demasiado tempo a atender as exigências do processo. Atualmente, 

continua sendo uma reclamação comum entre os atores envolvidos (SÁNCHEZ-

ELVIRA, 2018). No entanto, essa observação tem sentido quando o processo está 

burocratizado e não tem uma utilidade real para melhorar o desempenho. Com uma 

política efetiva, qualquer ferramenta estabelecida a ser usada durante o ciclo deverá ser 

uma ajuda para a realização das tarefas e será percebida como necessária para efetuar 

um bom trabalho. Assim, as organizações se diferenciam principalmente pela qualidade 

dos seus processos de gestão, o desempenho e qualificação dos seus trabalhadores, a 

certo ponto, são similares (CUERVO, 2004). 

Por fim, um elemento indispensável para que os processos mantenham sua qualidade, 

ao longo do tempo, é a possibilidade de que sejam corrigíveis. Nenhum desenho é 

perfeito, terá erros reconhecíveis e somente as próprias dinâmicas internas, como o 
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passar do tempo, dirão quais elementos funcionam e quais não. Por muito que uma nova 

sistemática seja inovadora no momento da sua aprovação, se ela fica engessada, com 

difíceis tramites burocráticos internos para a sua modificação, ela ficará desatualizada e 

desajustada diante da realidade em poucos anos. Por isso, é importante que a própria 

normativa interna inclua mecanismos de revisão anuais ágeis e viáveis. Assim, foram 

identificados casos como o da Secretaria Geral da ONU, Portugal ou Itália, nos quais 

estabeleceram um comitê geral e subcomitês por unidades com protocolos funcionais 

para que realizem recomendações de melhoria, em cada ciclo, que possam ser 

incorporadas facilmente à normativa ou à prática da gestão de desempenho.      

 

5. Mais equipe, menos indivíduos. 

Se o primeiro indutor identificado foi o de enfatizar a gestão nas políticas de avaliação 

de desempenho, este quinto concretiza mais essa ideia e acrescenta o foco para a gestão 

das equipes. Hoje em dia, o núcleo do processo está no individuo, os planos das equipes 

e, sobretudo o das instituições, ficam longe da realidade do trabalho dos servidores 

(SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018). O nível administrativo intermediário, as equipes de 

trabalho, deveria ser o verdadeiramente relevante nos processos de planejamento, 

monitoramento e avaliação de desempenho, pois raramente um processo administrativo 

começa e finaliza em um só trabalhador, normalmente se requer uma cadeia de ações 

entre vários funcionários.  

Um dos entrevistados, o E-5, expressou da seguinte forma a ausência de interações de 

grupo e de acompanhamento: “as dinâmicas de trabalho são hoje fragmentadas, todo 

compartimentalizado e individualizado. Fazem seu trabalho (os servidores), cumprem 

suas responsabilidades...e aí pega uns momentos para a avaliação e aí é dramático, 

cria muito conflito”. 

Assim, vários estudos sugerem que a avaliação e a gratificação pelo desempenho das 

equipes têm efeitos maiores na motivação dos trabalhadores que as lógicas individuais 

(BURGESS; RATTO, 2003; PERRY; ENGBERS; JUN, 2009; OECD, 2005). Da 

mesma forma, se o foco estiver colocado na equipe, estudos indicam que existe uma 

relação positiva entre a gestão de desempenho e o trabalho em equipe (FU; HSIEHT; 

WANG, 2019; JIRJAHN; POUTSMAN, 2013). 
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É por isso que a gratificação pelo desempenho deveria estar baseada, em sua grande 

parte, no desempenho das equipes de trabalho e não individualmente. A competitividade 

não teria que estar presente no interior dos grupos, uma vez que gera conflitos entre 

colegas e com as chefias (SÁNCHEZ-ELVIRA, 2018), deveria se incentivar entre as 

diferentes equipes de trabalho, o que poderia resultar em um desempenho maior geral da 

entidade e em uma melhoria das dinâmicas de grupo e coleguismo, tal como apontam 

Fu, Hsieht e Wang (2019) ou Jirjahn e Poutsman (2013). Por outro lado, a literatura 

também aponta a que a avaliação do desempenho das equipes pode gerar mais 

comprometimento com o planejamento (IKRAMULLHA et. al., 2016). 

No item anterior, foram destacadas as avaliações das equipes dos casos da Prefeitura de 

São Paulo, Áustria, EUA e Dinamarca, nos quais são uma parte importante para o 

cálculo geral da nota da avaliação. O caso do governo central de Portugal também é 

interessante na questão da importância das equipes na avaliação. Até há poucos anos, 

eram destacadas 20% de unidades com melhor desempenho, sendo que elas 

aumentavam a porcentagem de trabalhadores que podiam ganhar a máxima pontuação 

na nota individual do desempenho. Essas unidades eram publicadas e ressaltadas, o que 

é um reconhecimento para todos os seus membros.  

Portanto, as gratificações e o reconhecimento pelo desempenho devem continuar, pois 

são essenciais para a percepção de justiça sobre o processo (KIM; HOLZER, 2014), 

mas relativas ao trabalho em equipe. De igual forma, podem-se criar mecanismos de 

reconhecimento do desempenho pontual de certos trabalhadores, tal como se realiza na 

administração central da Itália, na qual se dão iniciativas particulares inovadoras. 

Também no governo chileno, onde estão configurando um prêmio, a ser entregue pelos 

colegas, para servidores excepcionais que cumpram com certos valores institucionais, 

com o intuito de reconhecer os servidores públicos e acrescentar o sentido de pertença 

às entidades. 

Esse foco nas equipes da gestão e da avaliação gera dois desafios que não se podem 

descuidar. O primeiro é lutar contra os comportamentos free-rider ou parasitários, ou 

seja, que um servidor possa reduzir seu desempenho sabendo que outros membros da 

equipe farão o trabalho por ele. Não entanto, se forem desenvolvidas ferramentas de 

gestão de equipe adequadas, é de esperar que aconteça o contrário, que aqueles 

trabalhadores menos motivados sejam incorporados às dinâmicas do grupo, mas é um 

ganho que não está garantido.  
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O outro dilema que surge de eliminar os efeitos da avaliação individual é como medir o 

desempenho individual a efeitos das promoções e progressões na carreira dos 

servidores. Esta pesquisa não esteve focada nesses aspectos em concreto e também não 

foi identificada nenhuma prática destacada a esse respeito. Contudo, convém assinalar 

que as avaliações individuais devem continuar, mesmo sem efeitos formais. Nesse 

sentido, o acompanhamento das chefias poderá observar aspectos qualitativos que vão 

além do cumprimento de objetivos anuais ou competências, isto é, elementos que 

suponham um verdadeiro avanço na carreira de cada trabalhador: capacitação e 

acréscimo nas funções, assunção de cargos de chefia, sucessos excepcionais ou 

desenvolvimento de processos inovadores, por exemplo. Em qualquer caso, serão 

questões constatadas nas próprias dinâmicas de trabalho das equipes. 

 

6. Ferramentas para gerenciar.  

Este sexto indutor complementa o anterior. Para enfatizar a gestão nas políticas de 

avaliação, além de salientar o protagonismo das unidades frente ao trabalho individual, 

é preciso dotar às chefias de ferramentas para que possam gerenciar as equipes de 

trabalho. Não basta afirmar nas normativas que devem acompanhar o desempenho ou 

que recomendem revisar os planos de trabalho na metade do ano. Para promover o 

gerenciamento são necessárias duas frentes: a criação de mecanismos formais 

obrigatórios para o monitoramento do desempenho e uma política de comunicação e 

capacitação intensiva dirigida às chefias.  

A importância da concomitância dessas duas frentes foi expressa pelo E-3 e E-5: 

 “É necessário trabalhar em uma mudança cultural. Qualquer norma vai ser 

inefetiva se não se modifica a cultura (...). Outra mudança de cultura é para os 

gestores, que devem aprender a ser líderes e não autoridades” (E-3). 

 “Estamos sensibilizando para que as unidades realizem entrevista de avaliação. 

Estamos voltados para isso. Mas não somente se resolve com a obrigatoriedade, 

precisa um processo de construção, sensibilização. Se for obrigatório, ficaria 

uma coisa protocolar. Não é o sistema e a obrigatoriedade o que vai resolver. 

Não vai mudar cultura. Se precisa esforço institucional. Deve ter estratégias, 

mas para que seja incorporado como elemento importante, levará muito tempo. 



 

73 
 

Tanto a fase de monitoramento como o retorno são muito frágeis e fragilizam o 

processo todo” (E-5). 

O E-9 foi taxativo quanto à relevância do trabalho de sensibilização e treinamento das 

chefias, apontando que se essa tarefa se realiza adequadamente o processo de gestão de 

desempenho funcionará bem, sem importar qual seja o desenho da sistemática:  

 "Temos o convencimento de que se preparamos bem os gestores, se estão 

preparados e entendem a dinâmica de gestão de pessoas, o processo vai 

funcionar bem, independentemente da sua metodologia, vai fazer avaliação de 

desempenho efetiva"(E-9). 

As deficiências na cultura de gestão não são somente um problema do serviço federal 

brasileiro. Inclusive nos casos selecionados, nos quais se destacam as suas sistemáticas, 

foi constatado uma liderança limitada das chefias.  

A literatura salienta, igualmente, a importância do diálogo e do acompanhamento do 

desempenho pelos responsáveis das equipes de trabalho. Scheuer (2014) sinaliza que o 

retorno dialogado é um condicionante para a efetividade dos processos. A avaliação por 

meio de um sistema, a distância, é insuficiente. Chiang e Birtch (2010) também 

destacam o papel dos gestores como essencial para a efetividade na gestão de 

desempenho na administração pública. Por sua vez, Odelius (2000) observa como 

indispensável incentivar o gerenciamento, uma vez que um diálogo normalizado dentro 

das equipes melhora o planejamento (ODELIUS; SANTOS, 2007). E Coelho (2013) 

incide na relevância da comunicação e sensibilização interna para o amadurecimento 

dos processos.   

Tanto os órgãos centrais encarregados do acompanhamento da política de gestão de 

desempenho quanto as entidades internamente, devem gerar ferramentas para guiar e 

orientar os gestores, ao mesmo tempo que para legitimá-los na sua liderança diante dos 

colaboradores.  Assim, há propostas inovadoras quanto à melhoria das técnicas de 

comunicação durante as entrevistas (GORDON; STEWART, 2009; LINDSTROM; 

BRINGSÉN, 2018) e propostas alternativas do foco da avaliação (KLUGER; NIR, 

2010; BOUSKILA-YAM; KLUGER, 2011). Também existem alternativas à 

gratificação monetária pelo desempenho mais efetivas. Um experimento conduzido por 

Bareket-Bojmel, Hochman e Ariely (2014) aponta que as recompensas não monetárias 

têm um efeito maior e mais consistente que as monetárias. Nesse sentido, um diálogo 
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continuado entre chefias e trabalhadores, no qual as realizações são agradecidas 

verbalmente, pode ter um impacto maior que a gratificação remuneratória, segundo os 

autores.   

Durante a apresentação das boas práticas, foram explicados várias ferramentas e 

mecanismos para incentivar o monitoramento continuado. A matriz proposta pelo Guia 

do Reino Unido ou as ferramentas para registrar a repactuação e os retornos realizado 

durante o ciclo nos casos de Minas Gerais ou Portugal foram alguns exemplos. O 

protocolo de revisão de instrumentos, que devem ser propostos pelas entidades federais 

dos EUA é outra prática interessante. Também a automatização dos retornos, como foi 

observado, é uma proposta a ser exploradas. O E-5 manifestou a conveniência de 

implementar esse tipo de ferramentas: 

 “A avaliação de desempenho deveria ser um processo contínuo, e ter um plano 

de monitoramento continuado. Mais do que seis meses. Você deve responder ao 

sistema seu andamento, de forma continuada. O trabalho não pode ficar solto. 

Não deveria ser tão estanque. Deixar aberta repactuação para que o processo 

seja continuado (...) Tem que estabelecer etapas, e monitorar” (E-5). 

Uma prática que pode promover o monitoramento e a gestão das unidades é a de avaliar 

as chefias pela forma em que gerenciam as diferentes ferramentas. A literatura assinala 

que essa é uma prática que pode melhorar a efetividade dos processos (PARK, 2012). 

Casos estudados como o de Suécia o Reino Unido, focam os processos nos gestores. O 

indutor a seguir aprofundará nesse esquema de “avaliação da avaliação”. 

Por último, convém frisar que, ainda sendo eliminados os efeitos das avaliações 

individuais, o papel das chefias seguiria sendo fundamental para o acompanhamento e 

avaliação do desempenho individual. Desde uma lógica de desempenho grupal, os 

gestores deveriam orientar e realizar ajustes para incorporar todos os colaboradores no 

cumprimento dos objetivos das unidades e conseguir um desempenho alto de todos eles. 

Além das reuniões com a equipe, as chefias devem ter entrevistas obrigatórias, ao modo 

austríaco, de planejamento, monitoramento e avaliação final. Entre as ferramentas que 

serão necessárias para esse fim, serão indispensáveis aquelas que orientem e treinem na 

forma de realizar as entrevistas e como adaptá-las a cada colaborador (Ex.: casos de SG-

ONU e Irlanda), como também os manuais e protocolos para o gerenciamento dos 

desempenhos baixos (Ex.: Reino Unido).     
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7. Avaliando o processo: comitês assessores do gerenciamento. 

O estabelecimento de comitês que estejam envolvidos diretamente no processo pode ser 

outro dos indutores para favorecer o gerenciamento. Atualmente, a maioria das 

experiências relativas a comitês ou conselhos referem-se aos processos de recurso dos 

resultados da avaliação ou no seu papel de monitoramento geral do processo. Porém, 

foram observados casos nos quais também eram conformados para avaliar o 

planejamento e desempenho dos trabalhadores e assessorar às entidades no desenho das 

sistemáticas e no planejamento (Inmetro e EUA). É essa última tipologia de comitês a 

que poderia ter um papel relevante para melhorar a efetividade das políticas. 

 Nesse sentido, esses comitês, que poderiam ser constituídos por especialistas internos e 

externos a cada entidade, teriam como função principal assessorar aos gestores de cada 

equipe de trabalho no gerenciamento do desempenho. Desse modo, revisariam os planos 

de trabalhos, as metodologias de participação e de monitoramento do desempenho, os 

processos de treinamento ativados, as revisões e retornos realizados ao longo do ciclo e 

a forma em que se avaliaram o desempenho de cada unidade e de cada um dos seus 

membros, entre outras questões. Esses comitês, além de tudo, disporiam dos registros 

dos ciclos passados, de forma que pudessem também apreciar a evolução de cada 

equipe, inclusive em relação à capacidade delas para atingir metas. Não teriam função 

de avaliadores, mas dariam um apoio às chefias para melhorar os processos e fariam um 

trabalho didático complementar às ações internas de comunicação.  

A sistemática da Suécia, por exemplo, coloca muita ênfase em avaliar a forma de 

avaliar, sendo que a literatura reconhece que os sistemas nos quaias premiam as boas 

avaliações aumentam a percepção de uma avaliação adequada (PARK, 2012) e esse tipo 

de grupos assessores são uma forma de apoiar o gerenciamento e incidir no 

cumprimento do ciclo da avaliação (COELHO Jr., 2011). 

Eventualmente, além da função principal de assessoramento, esses comitês também 

poderiam ter responsabilidades quanto a avaliação formal das unidades de trabalho. Por 

um lado, quanto seu desempenho quantitativo anual e, por outro, quanto ao 

cumprimento de uma série de requerimentos de gestão e avaliação de qualidade deles. 

Essas duas dimensões da avaliação dos comitês poderiam conformar a gratificação 
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remuneratória, complementada com um reconhecimento público das unidades mais 

destacadas em cada entidade.   

 
 
8. O cliente sempre tem a razão: avaliação dos usuários.  

O cumprimento de metas e objetivos institucionais é uma prática fundamental para 

promover a efetividade do serviço público e para a prestação de contas diante dos 

cidadãos. No entanto, a avaliação do próprio público alvo dos serviços deve ser outro 

dos eixos dessa accountability. A avaliação imediata dos serviços ou produtos 

oferecidos pelo setor privado é um mecanismo cada vez mais estendido. Às vezes, 

oferecido diretamente pelas empresas ou, indiretamente, por meio de outras plataformas 

de consumidores que operam na internet.  

No serviço público, esses esquemas devem ser mais desenvolvidos. Essa fonte da 

avaliação deveria ter um peso igual ao da avaliação do desempenho das unidades e ter 

um reflexo na gratificação. “Devemos ser transparentes e entregar resultados para a 

sociedade. Deveríamos ter também uma avaliação dos usuários e clientes. Não 

devemos ter medo da avaliação. É fundamental (...) para todo o serviço público do 

país”, manifestou o E-5 durante a entrevista em relação a esta questão. 

Os resultados dessas avaliações individuais -tanto das unidades quanto das entidades-, a 

serem realizadas pelos usuários e/ou clientes, deveriam ser publicitados, monitorados e 

melhorados ao longo do tempo, tentando mudar assim o preconceito em relação ao 

desempenho dos servidores públicos (MARVEL, 2015). Nos casos estudados da Suécia 

e Dinamarca, trabalham nessa direção nas sistemáticas das suas entidades centrais.  

No estudo do processo de gestão de desempenho da prefeitura de São Paulo, foi 

observada a prática da avaliação dos usuários. O mais destacado é que as avaliações vão 

além das realizadas aos funcionários que prestam serviço direto aos usuários (ex.: 

professores ou médicos). O trabalho realizado pelas unidades intermediárias ou não 

finalísticas também é avaliado pelas unidades às quais oferecem serviços na cadeia 

administrativa, de forma que todos os níveis administrativos recebem esse retorno. 

 

 

 



 

 
 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A política de avaliação de desempenho federal, que a longo do tempo foi aprimorando-

se, continua tendo uma efetividade limitada e uma baixa aceitação entre os servidores 

públicos. O referencial teórico desta pesquisa mostra vários exemplos de outros estudos 

recentes, em contexto diferentes, que evidenciam que é uma política que enfrenta 

múltiplos problemas e que compartilha obtáculos comuns no âmbito público.  

Um dos obstáculos mais determinantes são as caraterísticas do contexto. Os fatores 

contextuais, no caso do serviço federal brasileiro, condicionam fortemente o 

funcionamento da gestão de desempenho. Em concreto, a cultura organizacional -que 

está influenciada pela cultura nacional e pelas estruturas formais da administração, entre 

outros elementos- manifesta vários traços comportamentais que chocam com as práticas 

de avaliação de desempenho tradicionais. 

Considerando essas caraterísticas da cultura organizacional, foram selecionados casos 

nacionais e internacionais que pudessem revelar práticas relevantes adaptáveis ao 

contexto federal. Assim, a análise deles resultou em um amplo elenco de experiências 

de diferentes dimensões do processo de gestão de desempenho. Essas práticas foram 

validadas e complementadas com a literatura, dando lugar a um conjunto de indutores 

que poderiam melhorar a efetividade da política.  

Esses indutores aludem a diferentes momentos do ciclo da política. Desde a 

fundamentação do desenho, passando pela forma de definir as alternativas e de 

adaptação nas entidades, até aspectos técnicos como os sujeitos que devem ser 

avaliados, as fontes de avaliação ou os órgãos que poderiam participar do processo.  

A pesquisa alcançou, de maneira satisfatória, o objetivo geral perseguido. Contudo, teve 

algumas limitações que afetaram à consecução completa de alguns objetivos 

específicos. Assim, as práticas e indutores identificados não puderam ser validados 

junto com a ENAP, especialistas em gestão de desempenho e atores envolvidos na 

implementação da política. Essa validação é necessária para reflexionar sobre as 

possibilidades de adaptação dos resultados à realidade do governo federal. Por outro 

lado, a confirmação da aplicabilidade e bom funcionamento dos indutores expostos 

exige -além da validação de expertos- de um estudo-piloto monitorizado que permita 

observar esses elementos na prática. 
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Espera-se, no futuro, à medida que sejam apresentados os resultados na ENAP e em 

outras entidades federais, avançar na validação dos indutores identificados. Por sua vez, 

recomenda-se, para futuras pesquisa, continuar aprofundando e ajustando eles, assim 

como também testar sua aplicabilidade ao contexto brasileiro. 
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APÊNDICE A – Questionário padrão em português 
 

- QUESTIONÁRIO SOBRE DIMENSÕES DA  
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL - 

Pesquisa: indutores para a efetividade da política de avaliação de desempenho dos 
servidores públicos federais no Brasil 

 
 
Respondente: Responsável pela AD no (entidade), da administração (tipo / país). 
 
 
 
OBJETIVO DO QUESTIONÁRIO 

Esta investigação está conduzida por Enrique Sánchez Elvira, pesquisador externo de Escola 
Nacional de Administração Pública (ENAP) do Brasil. Este questionário integra um projeto de 
pesquisa desenvolvido junto ao Programa de Cátedras Brasil da ENAP, que pretende contribuir 
com o desenvolvimento de soluções inovadoras na área de gestão pública. O título desta 
investigação é Indutores para a efetividade da política de avaliação de desempenho dos 
servidores públicos federais no Brasil. cujo objetivo é identificar boas práticas, nacionais e 
internacionais, nos processos de avaliação de desempenho dos trabalhadores da administração 
pública e analisar sua adaptabilidade ao serviço federal brasileiro.  
 
Portanto, o propósito geral do questionário é identificar dimensões do processo de avaliação dos 
servidores públicos que estejam funcionado positivamente e, dessa forma, estudar se essas boas 
práticas poderiam ser implementadas em uma nova normativa no governo federal do Brasil.  
 
 

INSTRUÇÕES 

Antes de completar o questionário, solicita-se, por gentileza, preencher as informações 
solicitadas relativas aos dados pessoas e profissionais do(a) Senhor(a).  
 
Os resultados do questionário serão unicamente utilizados para os fins da pesquisa e, 
eventualmente, para serem incluídos em um artigo acadêmico. Em ambos casos, a identidade 
do(a) Senhor(a) será preservada, sendo denominado(a) de forma genérica como “pessoa 
vinculada à gestão da avaliação de desempenho na (entidade)”. 
 
No questionário, deverá assinalar com X -em cada uma das dimensões elencadas- a resposta que 
considere mais adequada para à pergunta formulada. Em alguns casos, também se contemplam 
sub-dimensões, devendo ser respondida, com uma X, cada uma delas. Deverá colocar somente 
uma X por cada dimensão ou sub-dimensão.  Recomenda-se não deixar nenhuma dimensão ou 
sub-dimensão sem resposta, mas, se for o caso, simplesmente deixe em branco a linha da 
dimensão que não sabe ou não deseja responder.   
 
Em alguns casos, o questionário apresenta a opção de escrever e avaliar alguma dimensão ou 
sub-dimensão que não tinha sido contemplada. Nesses casos, está escrito ”Outros”, seguida de 
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um espaço para que o(a) Senhor(a) escreva um novo aspecto, se o considera oportuno, e depois 
o avalie.    
 
Solicita-se que avalie, segundo a sua experiência e opinião pessoal (não um posicionamento 
institucional), cada uma das dimensões da avaliação de desempenho na sua 
(entidade/administração). Isto é, pede-se que analise, com a maior sinceridade possível, os 
diferentes aspectos do desenho e da prática da avaliação de desempenho. O propósito é 
identificar boas práticas na avaliação de desempenho e não analisar a efetividade do processo na 
sua (entidade/administração). 
 
Agradecem-se as contribuições do(a) Senhor(a), que serão muito úteis para atingir os propósitos 
deste estudo. Os resultados desta pesquisa e qualquer outra publicação relativa à mesma serão 
encaminhados para o(a) Senhor(a). 
 
 
 
 
DADOS DO(A) ENTREVISTADO(A)   

 
Nome completo:       
 
E-mail:       
 
Telefone:       
 
Formação (diplomas mais importantes):  
 

1.       
2.       

 
Cargo atual:       
 
Responsabilidades principais em relação à avaliação de desempenho: 
 

1.       
2.       
3.       
4.       

 
Tempo de vinculação à gestão da avaliação de desempenho:       
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 QUESTIONÁRIO    

 
Em relação ao desenho e à implementação da avaliação de desempenho (AD) dos servidores públicos na sua (entidade / administração), avalie cada 

uma das suas dimensões: 

* Em caso de que uma das dimensões não seja realizada e, portanto, não possa ser avaliada, marque a primeira opção -Não existe/Essa dimensão não é realizada-. 

 

DIMENSÃO Explicação  Sub-dimensão 
Não existe / 

Não é 
realizada 

Muito 
negativa 

Negativa 
Nem positiva 
nem negativa 

Positiva Muito positiva 

Obrigatoriedade AD A AD é obrigatória para todos ou para 
a maioria dos servidores. ____ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Objetivos Objetivos que são pretendidos segundo 
a normativa de AD. ____ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Denominação da AD 

Forma em que são conhecidos e 
denominados o processo de AD e os 
seus instrumentos (Ex.: avaliação dos 
planos de trabalho, plano de 
desenvolvimento, etc.).  

____ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Frequência  Número de vezes no ano que o 
processo de AD se realiza. ____ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Planejamento Forma em que AD está vinculada com 
o planejamento estratégico. 

Planejamento 
institucional ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Planejamento da 
Unidade/Equipe de 
Trabalho 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Elementos da AD Elementos do desempenho que são 
avaliados. 

Metas/Objetivos/Ativida
des/Projetos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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DIMENSÃO Explicação  Sub-dimensão 
Não existe / 

Não é 
realizada 

Muito 
negativa 

Negativa 
Nem positiva 
nem negativa 

Positiva Muito positiva 

Competências ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Competências 
diferenciadas entre 
chefias e colaboradores 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Incidentes críticos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Classificação entre 
colegas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outros 
(especificar):      ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Pessoas ou grupo de pessoas que são 
avaliadas. 

Instituição ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sujeitos avaliados 

Equipes de trabalho ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Chefias superiores ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Chefias imediatas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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DIMENSÃO Explicação  Sub-dimensão 
Não existe / 

Não é 
realizada 

Muito 
negativa 

Negativa 
Nem positiva 
nem negativa 

Positiva Muito positiva 

Colaboradores ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outros 
(especificar):      ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fontes da avaliação Pessoas ou grupo de pessoas que 
avaliam. 

Chefia superior ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Chefia imediata ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Colegas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Subordinados ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Clientes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Órgão de avaliação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outros 
(especificar):      ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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DIMENSÃO Explicação  Sub-dimensão 
Não existe / 

Não é 
realizada 

Muito 
negativa 

Negativa 
Nem positiva 
nem negativa 

Positiva Muito positiva 

Critérios/Técnicas de 
avaliação 

Técnicas estabelecidas para medir e 
avaliar o desempenho. 

Descrição dos elementos 
avaliados ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pontuação dos elementos 
avaliados  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Distribuição ou 
ponderação da pontuação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outros 
(especificar):      ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Formulário avaliação  Elementos que integram o formulário 
de avaliação e sua estrutura. ________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sistema informático Programa ou software que aloja o 
processo da AD. ________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Flexibilidade na 
adaptação da norma  

Flexibilidade nas entidades para 
adaptar a normativa geral de AD à sua 
realidade. 

________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Participação  
Grau de participação dos servidores 
públicos na definição do desenho da 
AD. 

________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Difusão / 
Comunicação 

Ações de divulgação e sensibilização 
realizadas sobre o processo da AD. Guias/Manuais ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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DIMENSÃO Explicação  Sub-dimensão 
Não existe / 

Não é 
realizada 

Muito 
negativa 

Negativa 
Nem positiva 
nem negativa 

Positiva Muito positiva 

Campanhas 
informativas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outros 
(especificar):      ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Treinamento/ 
Capacitação 

Ações de treinamento e/ou capacitação 
oferecidos na entidade para melhorar o 
processo da AD. 

Treinamento/Capacita
ção para gestores ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Treinamento/Capacita
ção para colaboradores ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Acompanhamento 
pelos gestores 

Forma em que os gestores 
acompanham o desempenho dos 
servidores durante o ciclo avaliado. 

________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Retorno/ Feedback 

Forma de interação entre o(s) 
avaliador(es) e o avaliado (entrevista 
pessoal, continuada, pelo sistema ou e-
mail, etc.). 

________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Avaliação Forma em que os avaliadores avaliam o 
desempenho dos servidores. 

Conhecimento sobre o 
trabalho realizado pelo 
servidor 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Objetividade na 
avaliação e pontuação  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outros 
(especificar):      ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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DIMENSÃO Explicação  Sub-dimensão 
Não existe / 

Não é 
realizada 

Muito 
negativa 

Negativa 
Nem positiva 
nem negativa 

Positiva Muito positiva 

Recurso dos 
resultados 

Mecanismos existentes para recorrer 
dos resultados da avaliação. ____ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Uso da informação 
dos resultados das 
avaliações de 
desempenho 

Forma em que a AD e seus resultados 
estão vinculados com outros processos 
de gestão.  

Promoções / Progressões 
na carreira ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Realocações dos 
trabalhadores  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Identificação de 
desempenhos baixos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Capacitações / 
Treinamentos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Remuneração / 
Gratificações ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Planejamento do ciclo 
seguinte ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outros 
(especificar):      ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Órgãos de 
acompanhamento 

Órgãos ou grupos vinculados ao 
processo da AD. ____ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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DIMENSÃO Explicação  Sub-dimensão 
Não existe / 

Não é 
realizada 

Muito 
negativa 

Negativa 
Nem positiva 
nem negativa 

Positiva Muito positiva 

Controle e 
monitoramento 

Ações de fiscalização e 
acompanhamento do 
funcionamento geral de AD 

____ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outras dimensões 
(especificar):       

      ____ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outras dimensões 
(especificar):             ____ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outras dimensões 
(especificar):             ____ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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APÊNDICE B – Roteiro padrão das entrevistas em português 
 
 

- ROTEIRO de ENTREVISTA - 
Pesquisa: indutores para a efetividade da política de avaliação de desempenho dos 

servidores públicos federais no Brasil  
 
 
 
Entrevistado: Responsável pela AD no (entidade), da administração (tipo / país). 
 
 

OBJETIVO DA ENTREVISTA 

O nome do pesquisador é Enrique Sánchez Elvira, pesquisador externo de Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP) do Brasil. Este questionário integra um projeto de pesquisa 
desenvolvido junto ao Programa de Cátedras Brasil da ENAP, que pretende contribuir com o 
desenvolvimento de soluções inovadoras na área de gestão pública. O título desta investigação é 
Indutores para a efetividade da política de avaliação de desempenho dos servidores públicos 
federais, cujo objetivo é identificar boas práticas, nacionais e internacionais, nos processos de 
avaliação de desempenho dos trabalhadores da administração pública e analisar sua 
adaptabilidade ao serviço federal brasileiro. 
 
 
INSTRUÇÕES 

De acordo ao termo de consentimento livre e esclarecido anexo, esta entrevista será gravada e 
realizados registros escritos, a fim de facilitar a análise. Os resultados serão unicamente 
utilizados para os fins da pesquisa e, eventualmente, para serem incluídos em um artigo 
acadêmico. Em ambos casos, o conteúdo da entrevista será confidencial e a identidade do(a) 
Senhor(a) será preservada, sendo denominado(a) de forma genérica como “pessoa vinculada à 
gestão da avaliação de desempenho na entidade (X)”. 
 
Este questionário foi entregue, ao menos, um dia antes da realização da entrevista. Recomenda-
se proceder à leitura das perguntas com antecedência. O roteiro consta de quatro questões 
principais. Durante a entrevista, poderá se aprofundar em alguns temas por meio de novas 
perguntas relacionadas com essas questões.   
 
Agradecem-se as contribuições do(a) Senhor(a), que serão muito úteis para atingir os propósitos 
deste estudo. Os resultados desta pesquisa e qualquer outra publicação relativa à mesma serão 
encaminhados para o(a) Senhor(a) no endereço indicado no questionário. 
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 PERGUNTAS    

 
1) Acha que a sistemática de avaliação de desempenho dos servidores públicos na 

(entidade/administração) está atingindo os efeitos esperados? Explique, por gentileza, 
quais aspectos do processo de avaliação de desempenho funcionam e quais 
apresentam alguma dificuldade?  

* Durante o diálogo perguntar, em caso de que não forem mencionados, os elementos 
salientados na análise documental do desenho da AD e no questionário. 

 

2) Acredita que a (entidade/administração) possui as caraterísticas e condições adequadas 
para implementar a avaliação de desempenho corretamente? 

* Durante o diálogo perguntar, em caso de que não forem mencionados, condicionantes 
internos e externos para a AD (cultura, normativa, etc.) (entidade/administração). 

 

3) Poderia explicar as mudanças realizadas no desenho ou/e na implementação da 
avaliação de desempenho dos servidores públicos nos últimos anos na 
(entidade/administração) que influenciaram a efetividade do processo? 

 

4) Na sua opinião, considera necessário realizar mudanças no desenho ou na prática da 
avaliação de desempenho na (entidade/administração)? Em caso afirmativo, quais 
mudanças? 

 

 
 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR        

 
- Deseja adicionar algum aspecto ou recomendação que não tenha sido tratado durante 

a entrevista e que possa ser relevante para esta pesquisa?  

- Recomenda algum documento de interesse em relação à avaliação de desempenho na 
(entidade/administração)? Em caso de estar disponível na internet, por favor, incluir o 
link. 

 
 

 


