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RESUMO 

 
A partir dos anos 1990, a Administração Pública Brasileira passou por uma grande 
reforma administrativa, que tinha como objetivo implantar um modelo de gestão 
gerencial, voltado para o atendimento das necessidades dos cidadãos. Nesse 
contexto, a avaliação de desempenho se tornou primordial, pois seria capaz de 
promover a melhoria da qualificação dos serviços públicos, alinhando os processos 
de trabalho com a missão e os objetivos estratégicos da instituição e subsidiando a 
política de gestão de pessoas. O objetivo desta pesquisa é verificar, de forma crítica, 
como se dá o processo de avaliação de desempenho dos funcionários Técnico-
Administrativos em Educação em estágio probatório no Colégio Pedro II, por meio 
da percepção de seus servidores. Os dados foram coletados por meio de 
questionário tipo survey, com perguntas abertas e fechadas, e foram tratados pela 
técnica de análise de conteúdo. De acordo com a resposta dos servidores, foi 
possível criar três categorias: Administração Pública, Gestão de Pessoas, e 
Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório no Colégio Pedro II. Os resultados 
deste estudo demonstram que ainda existem muitas barreiras para que o programa 
de avaliação especial de desempenho se torne realmente efetivo na Instituição. 
Diante disso, foram apresentadas contribuições de melhoria para o programa de 
avaliação especial de desempenho no Colégio Pedro II, como: reestruturação 
coletiva do programa, sensibilização e conscientização dos envolvidos, divulgação 
do funcionamento e regras do programa, treinamento dos gestores, criação das 
comissões especiais, feedback aos servidores, encaminhamento de resultados, 
implementação do mapeamento de competências e extensão da avaliação aos 
servidores estáveis. Porém, o caminho ainda é longo para que a Administração 
Pública consiga colocar em prática tudo o que consta na teoria e nas legislações e 
tenha excelência desejada para atender às demandas da população.  

 
Palavras-chave: Administração Pública. Gestão de Pessoas. Avaliação de 
Desempenho. Estágio Probatório. 
 

 
 



ABSTRACT 
 

From the 1990s, the Brazilian Public Administration underwent a major administrative 
reform, aimed at implanting a model of managerial management, focused on meeting 
the needs of citizens. In this context, performance evaluation became paramount 
because it would be able to promote the improvement of the qualification of the 
public services, aligning the work processes with the mission and strategic objectives 
of the institution and subsidizing the policy of people management. The objective of 
the research is to verify, in a critical way, how the process of evaluating the 
performance of the Administrative Technicians in Education in probationary stage in 
Collegio Pedro II through the perception of the employees. Data were collected 
through a survey questionnaire, with open and closed questions and were treated by 
the content analysis technique. According to the response of the employees, it was 
possible to create three categories: Public Administration, People Management and 
Performance Evaluation in probationary stage at Pedro II College. The results of this 
study demonstrate that there are still many barriers to the special performance 
evaluation program becoming truly effective in the institution. In view of this, 
contributions were made to improve the performance evaluation program in the 
Pedro II College, such as: collective restructuring of the program, awareness of the 
people involved, dissemination of program rules and regulations, training of 
managers, creation of special committees , feedback to employees, routing of 
results, implementation of mapping of competencies and extension of evaluation to 
stable employees. But the road is still long so that the Public Administration can put 
into practice everything that is in theory and legislation and has the desired 
excellence to meet the demands placed by the population. 

 
Keywords: Public Administration. People Management. Performance Evaluation. 
Probationary Stage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

A partir dos anos 1990, o Brasil passou por uma grande reforma 

administrativa e a Administração Pública passou por uma transição, indo de um 

modelo burocrático para um modelo gerencial. De acordo com Matias-Pereira 

(2010), este modelo gerencial se inspirou nas práticas de empresas privadas com o 

objetivo de aprimorar os instrumentos de gestão pública, implantando o conceito da 

eficiência e procurando deixar de lado as práticas distorcidas, oriundas da 

administração burocrática, voltando-se mais para o atendimento das necessidades 

dos cidadãos. 

A adoção da orientação gerencial pela administração pública, segundo Ayres 

(2006), se configura como uma das mais importantes providências administrativas 

tomadas pelas autoridades públicas, nesta nova fase que busca a modernização do 

Estado com o objetivo de cumprir seu papel perante a sociedade. 

Com o objetivo de tornar a Administração Pública mais eficiente, em 1998 foi 

editada a Emenda Constitucional no19 (BRASIL, 1998a), a qual adicionou a 

eficiência aos princípios norteadores da Administração Pública citados na 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Com isso, foi colocada a importância 

de se ter na gestão pública um sistema que buscasse nas pessoas a competência 

não apenas técnica e teórica, mas a sua capacidade de gerar resultados dentro dos 

objetivos organizacionais. 

Para que isso aconteça, de acordo com Freitas e Jabbour (2010), faz-se 

mister modernizar a gestão das organizações públicas brasileiras por meio do 

desenvolvimento de uma gestão estratégica de recursos humanos, flexível e aberta 

às inovações, com capacidade de se adaptar aos novos paradigmas, que valorize o 

ser humano, dando maior ênfase aos resultados, e que procure integrar as 

contribuições da área de recursos humanos à estratégia organizacional. 

Para Farias e Gaetani (2002), os principais pontos que deveriam sofrer 

mudança se concentram nos seguintes elementos: institucionalização do princípio 

do mérito nas políticas de recrutamento, seleção e promoção de funcionários; 

gerenciamento da força de trabalho, bem como de suas necessidades de alocação e 

dimensionamento; realização de investimentos em recursos humanos pela 
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promoção de programas de capacitação, orientados para dirigentes, quadros de 

carreira e empregados públicos em geral; gestão integrada dos recursos envolvidos; 

implementação de políticas de recursos humanos; e adoção de mecanismos de 

avaliação de desempenho, ligados à remuneração diferenciada para resultados 

satisfatórios. 

É neste contexto que a avaliação de desempenho se torna primordial já que, 

segundo a Lei nº 11.784/08 (BRASIL, 2008), ela tem como objetivos promover a 

melhoria da qualificação dos serviços públicos, alinhando os processos de trabalho 

com a missão e os objetivos estratégicos da instituição, e subsidiar a política de 

gestão de pessoas, principalmente quanto à capacitação, desenvolvimento no cargo 

ou na carreira, remuneração e movimentação de pessoal (BRASIL, 2008). 

A referida emenda também alterou a redação do artigo 41 da Constituição 

(BRASIL, 2008), definindo o período de estágio probatório em três anos e 

colocando, como exigência para o servidor se tornar estável, a submissão a uma 

avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. 

De acordo com Modesto (2002), o estágio probatório pode ser classificado 

como um processo administrativo, composto pela avaliação, adaptação e 

treinamento em efetivo exercício daqueles servidores que foram aprovados em 

concurso público. 

A Lei nº 8112/90 (BRASIL, 1990) discorre que, durante o estágio probatório, 

a aptidão e a capacidade do servidor serão objetos de avaliação para desempenho 

do cargo, observadas a sua assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, 

produtividade e responsabilidade. 

O Manual de Orientação para Gestão do Desempenho (BRASIL, 2013) 

afirma que avaliar o desempenho implica em atribuir um juízo de valor ao conjunto 

de comportamentos necessários para o bom exercício do cargo, manifestados por 

indivíduos. Consiste, portanto, em identificar informações sistemáticas, válidas e 

precisas, na comparação entre o desempenho da pessoa e o esperado para o 

cargo.  

Apesar de todos os aspectos positivos desse instrumento, observa-se, na 

maioria das instituições, que a avaliação de desempenho vem sendo utilizada como 

simples instrumento de obrigação burocrática, não tendo como base a gestão de 

desempenho e, consequentemente, não contribuindo de forma eficaz para o alcance 

dos objetivos estratégicos da Instituição. 
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1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

No Colégio Pedro II, instituição federal de ensino básico e técnico, situado 

no Estado do Rio de Janeiro (RJ), foi observado que a avaliação especial de 

desempenho dos Técnico-Administrativos em Educação (TAEs), realizada durante o 

estágio probatório, ainda se apresenta como um instrumento formal e implementado 

com o intuito de cumprir aspectos legais. Nesse sentido, Costin (2010) declara que:  

 
 
Boa parte desses instrumentos é utilizada de forma ritualística, ou seja, não 
se constitui em um sistema de retorno ao profissional ou a suas chefias 
sobre a sua performance e não alimenta um processo de confirmação de 
permanência, de remuneração ou de bônus por desempenho. 
Normalmente, os servidores em estágio probatório são confirmados 
independentemente do desempenho apresentado por eles e, para tanto, a 
avaliação é sempre favorável, “por tradição” (COSTIN, 2010, p.165). 

 
 

Diante disso, a pesquisa buscou verificar, de forma crítica, como se dá o 

processo de avaliação de desempenho dos TAEs em estágio probatório no Colégio 

Pedro II. Este estudo tem importância, pois desde o ano de 2014, a instituição vem 

passando por um processo de intensa renovação do seu quadro de pessoal, tendo 

realizado três concursos públicos para a área administrativa, contabilizando um total 

de mais de 450 servidores em estágio probatório, já descontados aqueles que 

pediram exoneração ou tomaram posse em outro cargo inacumulável, em outro 

órgão. 

De acordo com os dados obtidos no Colégio Pedro II, desde o 

estabelecimento da avaliação especial de desempenho até os dias de hoje, nenhum  

servidor concursado foi exonerado por deficiência de desempenho durante o estágio 

probatório. Ainda que ocorram problemas de desempenho ou mesmo disciplinares, 

esses são ignorados por alguns gestores e postergados por um longo tempo. 

Geralmente, esses problemas aparecem após o período do estágio probatório. 

Sendo assim, este estudo proporcionou uma intensa pesquisa do processo 

de avaliação especial de desempenho, discutindo as suas peculiaridades, por meio 

de pesquisas bibliográficas, levantamento de legislação pertinente e estudos de 

documentos internos da instituição, com o objetivo de auxiliar na reestruturação 

desse processo. 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

Estabelecido o problema de pesquisa, propõe-se o objetivo geral e os 

objetivos específicos. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a percepção dos 

servidores sobre o processo de avaliação especial de desempenho durante o 

estágio probatório dos Técnico-administrativos em Educação (TAEs) no Colégio 

Pedro II, visando contribuir com a melhoria futura de sua prática. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Diagnosticar o processo de avaliação especial de desempenho dos 

servidores TAEs e identificar possíveis falhas no processo. 

b) Apontar os resultados da avaliação especial de desempenho dos 

servidores TAEs que ingressaram em 2014 e ganharão estabilidade ao 

longo do ano de 2017. 

c) Levantar a percepção dos servidores acerca do processo de avaliação 

especial de desempenho durante o estágio probatório dos TAEs, 

comparando com os resultados apontados no objetivo anterior. 

d) Apresentar contribuições de melhoria para o programa de avaliação 

especial de desempenho no Colégio Pedro II. 

 

 
1.4 CONTRIBUIÇÃO ESPERADA  

 

Espera-se que este estudo possa contribuir para a revisão e aprimoramento 

do processo de avaliação de desempenho dos servidores TAEs em estágio 

probatório no Colégio Pedro II. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por ser a 

responsável por planejar e monitorar o processo, será a maior beneficiária, porém, 

os resultados da pesquisa impactarão no Colégio Pedro II como um todo.  
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Diante dos resultados obtidos por meio deste estudo, espera-se que a 

avaliação de desempenho deixe de ser um processo meramente burocrático e 

legalista e contribua de forma eficaz para o alcance dos objetivos estratégicos da 

organização.  

O presente estudo teve o intuito de servir de subsídio para as análises e as 

práticas de avaliação de desempenho durante o estágio probatório tanto na 

Instituição Federal de Ensino pesquisada quanto nas demais instituições federais 

sob o mesmo marco regulatório. A análise realizada no Colégio Pedro II teve a 

intenção de colaborar para a melhoria do processo de avaliação especial de 

desempenho, realçando o seu papel estratégico e aprofundando reflexões acerca 

dos temas.   

O tema em questão ainda é pouco pesquisado no âmbito acadêmico e 

possui um número reduzido de artigos e dissertações, especialmente por se tratar 

de uma área restrita à administração pública. 

. 

1.5 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho está estruturado em seis capítulos. O capítulo 1 apresenta a 

contextualização do tema, os objetivos da pesquisa e a estruturação do trabalho. 

O capítulo 2 trata da bibliometria realizada para seleção de artigos científicos 

na área de pesquisa, com o mapeamento da produção científica sobre a área. 

O capítulo 3 constitui a revisão da literatura e os principais aspectos teóricos 

desta pesquisa. 

O capítulo 4 dispõe sobre a metodologia científica utilizada, em que são 

relatados a classificação, o campo e os sujeitos da pesquisa e como se deu a coleta 

e o tratamento dos dados coletados. 

O capítulo 5 apresenta uma análise do perfil dos servidores, os aspectos 

gerais a respeito dos questionários aplicados, a categorização dos dados, o 

tratamento dos resultados e contribuições de melhoria do processo. 

Finalmente, o capítulo 6 contém a conclusão da pesquisa. 
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2 BIBLIOMETRIA 

 

Para iniciar a revisão de literatura, foi realizado um estudo bibliométrico, 

técnica quantitativa e estatística que busca medir os índices de produção e 

disseminar o conhecimento científico (ARAÚJO, 2006). 

Embora Moretti e Campanário (2009) considerem que o termo bibliometria 

foi usado pela primeira vez na década de 1920, como conjunto de métodos para 

medir textos de qualquer natureza, Chueke e Amatucci (2015) relatam que a 

bibliometria só surgiu como disciplina no final da década de 1960, quando foi 

definida por Pritchard como sendo a aplicação de métodos estatísticos e 

matemáticos na análise de obras literárias. 

De acordo com Valmorbida et al. (2013), os estudos bibliográficos são 

importantes para avaliar a pesquisa acadêmica e tornam possível aprofundar o 

conhecimento sobre a temática investigada. O estudo também permite conhecer as 

ferramentas utilizadas pelas comunidades científicas e entender os resultados das 

pesquisas. 

Diante disso, este estudo bibliométrico tem como foco buscar artigos 

relevantes para esta pesquisa, tendo como ponto de partida o uso de palavras-chave 

e privilégio de publicações mais recentes, editados entre os anos de 2013 e 2017. A 

pesquisa bibliométrica foi realizada pela autora em junho de 2017. 

A primeira etapa do estudo foi a seleção das bases de buscas dos artigos 

científicos a serem utilizadas como fontes para as coletas de dados. Nesse sentido, 

foram escolhidas três bases: Scopus, do grupo Elsevier, tendo em vista seu renome 

internacional e por ser uma das maiores bases de referência disponíveis; Web of 

Science, base de dados eletrônica pertencente à ISI Web of Knowledge da Thomson 

Reuters, considerada uma importante base de dados, e que possui ferramentas de 

busca que facilitam a pesquisa bibliométrica; e Spell, um repositório de artigos 

científicos que proporciona acesso gratuito à informação técnico-científica e 

concentra, inicialmente, a produção científica das áreas de Administração, 

Contabilidade e Turismo publicada a partir de 2008 no Brasil. 

A segunda etapa foi determinar as palavras-chave utilizadas na busca 

bibliográfica: Administração Pública/Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos/ 

Gestão de Pessoas, Avaliação de Desempenho e Estágio Probatório. Além disso, 

foram feitas buscas com as mesmas palavras-chave em inglês nas bases Scopus e 
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Web of Science: Public Management/ Public Administration; Performance Appraisal/ 

Performance Evaluation/ Performance Assessment; Human Resource Management/ 

People Management; Probationary Stage/ Probationary Phase. Importa salientar que 

foram pesquisadas palavras-chave diferentes para um mesmo conceito, com o 

intuito de aumentar o campo amostral de artigos. 

Na base Scopus, como primeiro passo, buscou-se os registros referentes a 

todas as áreas temáticas. As quantidades encontradas, tanto em inglês como em 

português, estão discriminadas no quadro 1.  

 

Quadro 1 – Artigos encontrados na base Scopus (todas as áreas) 

Português Inglês 

Palavras-chave  Nº de 
registros  

Palavras-chave  Nº de registros  

Administração Pública OR 
Gestão Pública 

64 Public Management/ Public 
Administration 

6.254 

Gestão de Recursos 
Humanos OR Gestão de 
Pessoas 

35 Performance Appraisal OR  
Performance Evaluation OR 
Performance Assessment 

43.893 

Avaliação de Desempenho 18 Human Resource Management 
OR  People Management 

9.484 

Estágio Probatório 0 Probationary Stage OR 
Probationary Phase 

3 

Total 117 Total 59.634 

Fonte: Scopus – Junho/2017. 

 

O segundo passo foi refinar a busca, filtrando somente os registros inseridos 

na área de ciências sociais, sendo assim descartados os demais documentos que 

não tivessem foco na área de interesse desta dissertação, conforme mostra o 

quadro 2. 

 

Quadro 2 – Artigos encontrados na base Scopus (Ciências Sociais) 

Português Inglês 

Palavras-chave  Nº de 
registros  

Palavras-chave  Nº de 
registros 

Administração Pública OR 
Gestão Pública 

42 Public Management/ Public 
Administration 

4.075 

Gestão de Recursos 
Humanos OR Gestão de 
Pessoas 

9 Performance Appraisal OR  
Performance Evaluation OR 
Performance Assessment 

3.520 
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Avaliação de Desempenho 6 Human Resource Management OR  
People Management 

1.456 

Estágio Probatório 0 Probationary Stage OR Probationary 
Phase 

0 

Total 57 Total 9.051 

Fonte: Scopus – Junho/2017. 

 

O terceiro passo da busca bibliográfica se constitiu de combinações entre as 

palavras-chave, em português e em inglês, para revelar os documentos 

concomitantes em ambas as temáticas. Entre todos os cruzamentos em português, 

só foi encontrado um artigo na combinação Gestão Pública AND Avaliação de 

Desempenho. Nos cruzamentos em inglês, os resultados das combinações 

aparecem no quadro 3. Importa salientar que não foram feitos cruzamentos com as 

palavras-chave Probationary Stage ou Probationary Phase, pois o resultado 

demostrado no quadro anterior foi zero. 

 

Quadro 3 – Combinações de palavras-chave em inglês – base Scopus 

Expressão  Expressão Nº de 
registros  

Public Management 
 
 

AND 

Performance Appraisal 4 

Performance Evaluation 8 

Performance Assessment 9 

Human Resource Management 25 

People Management 2 

Public Administration 
 
 

AND 

Performance Appraisal 7 

Performance Evaluation 14 

Performance Assessment 22 

Human Resource Management 33 

People Management 0 

Performance Appraisal AND 
Human Resource Management 25 

People Management 0 

Performance Evaluation AND 
Human Resource Management 14 

People Management 0 

Performance Assessment AND 
Human Resource Management 12 

People Management 0 

Total 175 

Fonte: Scopus – Junho/2017. 

 

Fazendo o somatório dos documentos encontrados em todas as 

combinações realizadas, obteve-se 175 registros. Contudo, após a exclusão dos 
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documentos que se repetem em duas ou mais combinações, chegou-se a 145 

registros. 

Na plataforma Web of Science, primeiramente também se procurou os 

registros referentes a todas as áreas temáticas. As quantidades encontradas, tanto 

em inglês como em português, estão discriminadas no quadro 4.  

 

Quadro 4 – Artigos encontrados na base Web of Science (todas as áreas) 

Português Inglês 

Palavras-chave  Nº de 
registros  

Palavras-chave  Nº de 
registros  

Administração Pública OR 
Gestão Pública 

295 Public Management/ Public 
Administration 

9.398 

Gestão de Recursos 
Humanos OR Gestão de 
Pessoas 

124 Performance Appraisal OR 
Performance Evaluation OR 
Performance Assessment 

35.469 

Avaliação de 
Desempenho 

98 Human Resource Management 
OR People Management 

11.040 

Estágio Probatório 1 Probationary Stage OR 
Probationary Phase 

1 

Total 518 Total 55.908 

Fonte: Web of Science – Junho/2017. 

 

No segundo passo, buscou-se somente os registros inseridos na área de 

ciências sociais, descartando todos os demais documentos que não se inserem na 

área de interesse desta dissertação, conforme mostra o quadro 5. 

 

Quadro 5 – Artigos encontrados na base Web of Science (Ciências Sociais) 

Português Inglês 

Palavras-chave  Nº de 
registros  

Palavras-chave  Nº de 
registros 

Administração Pública 
OR Gestão Pública 

248 Public Management/ Public 
Administration 

8.751 

Gestão de Recursos 
Humanos OR Gestão 
de Pessoas 

42 Performance Appraisal OR  
Performance Evaluation OR 
Performance Assessment 

11.123 

Avaliação de 
Desempenho 

77 Human Resource Management 
OR  People Management 

10.314 
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Estágio Probatório 1 Probationary Stage OR 
Probationary Phase 

1 

Total 368 Total 30.189 

Fonte: Web of Science – Junho/2017. 

 

O terceiro passo constou de combinações entre as palavras-chave, em 

português e em inglês, para revelar os documentos que são aparecem em ambas as 

temáticas. Os resultados das combinações aparecem nos quadros 6 e 7, 

respectivamente.  

 

Quadro 6 – Combinações de palavras-chave em português – Web of Science 

Expressão  Expressão 
Nº de 
registros  

Administração Pública AND 

Avaliação de Desempenho 2 

Gestão de Recursos Humanos 0 

Gestão de Pessoas 2 

Estágio Probatório 0 

Gestão Pública AND 

Avaliação de Desempenho 2 

Gestão de Recursos Humanos 0 

Gestão de Pessoas 1 

Estágio Probatório 0 

Avaliação de Desempenho AND 

Gestão de Recursos Humanos 0 

Gestão de Pessoas 1 

Estágio Probatório 0 

Estágio Probatório AND 
Gestão de Recursos Humanos 0 

Gestão de Pessoas 0 

Total 8 

Fonte: Web of Science – Junho/2017. 

 

Quadro 7 – Combinações de palavras-chave em inglês – base Scopus 

Expressão  Expressão Nº de 
registros  

Public Management 
 
 

AND 

Performance Appraisal 10 

Performance Evaluation 25 

Performance Assessment 9 

Human Resource Management 51 

People Management 2 

Probationary Stage 0 

Probationary Phase 0 

Public Administration 
 
 

AND 

Performance Appraisal 5 

Performance Evaluation 55 

Performance Assessment 22 

Human Resource Management 96 
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People Management 5 

Probationary Stage 0 

Probationary Phase 0 

Performance Appraisal AND 

Human Resource Management 97 

People Management 1 

Probationary Stage 0 

Probationary Phase 0 

Performance Evaluation 
 
 

AND 

Human Resource Management 112 

People Management 0 

Probationary Stage 0 

Probationary Phase 0 

Performance Assessment AND 

Human Resource Management 34 

People Management 0 

Probationary Stage 0 

Probationary Phase 0 

 
Human Resource Management 
 

AND 
Probationary Stage 0 

Probationary Phase 0 

People Management AND 
Probationary Stage 0 

Probationary Phase 0 

Total 524 

Fonte: Web of Science – Junho/2017. 

 

Fazendo o somatório dos documentos encontrados em todas as 

combinações realizadas, encontrou-se oito registros em português e 524 registros 

em inglês. Contudo, após a exclusão dos documentos que se repetem em duas ou 

mais combinações, chegou-se a sete registros em português e 486 registros em 

inglês. 

Na Spell, terceira e última base de dados, o conteúdo encontrado é editado 

predominantemente na língua portuguesa, portanto, a pesquisa de palavras-chave 

foi realizada somente neste idioma. Essa base de dados foi escolhida em razão das 

duas primeiras plataformas apresentarem poucos resultados de literatura nacional. 

Primeiramente, buscou-se os registros referentes a todas as áreas 

temáticas. As quantidades encontradas estão discriminadas no quadro 8. 

 

Quadro 8 – Artigos encontrados na base Spell (todas as áreas) 

Português 

Palavras-chave  Nº de registros  

Administração Pública OR 
Gestão Pública 

216 
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Gestão de Recursos 
Humanos OR Gestão de 
Pessoas 

73 

Avaliação de Desempenho 130 

Estágio Probatório 2 

Total 421 

Fonte: Spell – Junho/2017. 

 

O segundo passo foi filtrar a busca, marcando somente os registros 

inseridos na área de Administração e Administração Pública, sendo assim 

descartados todos os demais documentos que não têm foco na área de interesse, 

conforme mostra o quadro 9. 

 

Quadro 9 – Artigos encontrados na base Spell (Administração e Administração Pública) 

Português 

Palavras-chave  Nº de registros  

Administração Pública OR 
Gestão Pública 

200 

Gestão de Recursos Humanos 
OR Gestão de Pessoas 

60 

Avaliação de Desempenho 130 

Estágio Probatório 2 

Total 392 

Fonte: Spell – Junho/2017. 

 

O terceiro passo da busca bibliográfica foi fazer combinações entre as 

palavras-chave, para revelar os documentos concomitantes em ambas temáticas, 

conforme demostra o quadro 10. 

 

Quadro 10 – Combinações de palavras-chave em português – base Spell 

Expressão  Expressão Nº de 
registros  

Administração Pública AND 

Avaliação de Desempenho 3 

Gestão de Recursos Humanos 1 

Gestão de Pessoas 4 

Estágio Probatório 0 

Gestão Pública AND 
Avaliação de Desempenho 1 

Gestão de Recursos Humanos 0 

Gestão de Pessoas 1 
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Estágio Probatório 0 

Avaliação de Desempenho AND 
Gestão de Recursos Humanos 1 

Gestão de Pessoas 1 

Estágio Probatório 0 

Estágio Probatório AND Gestão de Recursos Humanos 0 

Gestão de Pessoas 0 

Total 12 

Fonte: Web of Science – Junho/2017. 

 

Fazendo o somatório dos documentos encontrados em todas as 

combinações realizadas, obteve-se 12 registros, sem ocorrência de repetição de 

documentos em duas ou mais combinações. 

Considerando as três plataformas de busca (Scopus, Web of Science e 

Spell) e todas as combinações possíveis, foram encontrados 631 documentos em 

inglês e 20 em português. Diante disso, foi realizado um refinamento dos 

documentos pela leitura dos títulos, após uma filtragem pela leitura dos resumos e, 

por último, pelo reconhecimento científico. Deste refinamento restou uma amostra de 

13 artigos. 

Considerando que não foi possível achar qualquer documento em 

combinação com a palavra-chave Estágio Probatório, tanto em inglês quanto em 

português, foram selecionados dois artigos que apareceram nas buscas do termo 

isoladamente, totalizando assim uma amostra final de 15 artigos mais adequados 

aos objetivos da pesquisa. 

Cabe destacar que a pesquisa buscou retratar um fato tipicamente brasileiro: 

o estágio probatório e seu processo de avaliação de desempenho e, diante disso, os 

artigos internacionais têm a sua contribuição limitada na pesquisa. 

Após o estudo bibliométrico, pode-se perceber uma lacuna teórica nos 

estudos sobre avaliação de desempenho na Administração Pública, em especial, 

durante o estágio probatório, nos últimos anos. Para que o referencial teórico se 

tornasse mais completo, foram utilizados também o banco de teses e dissertações 

da Capes, além de publicações e legislações às quais a autora teve acesso 

previamente ou que lhe foram sugeridas pela sua orientadora. Ainda assim, a 

temática se apresenta carente de aprofundamento. Portanto, esta dissertação 

espera contribuir nesse sentido. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O objetivo deste capítulo é proporcionar uma breve revisão bibliográfica 

sobre avaliação de desempenho durante o Estágio Probatório de TAEs. Para isto, 

fez-se necessário contextualizar também Administração Pública e Gestão 

Estratégica de Pessoas, em que está inserida a temática principal do estudo. Para 

construção desta pesquisa, além do estudo bibliométrico, foram utilizadas 

publicações às quais a autora tivera acesso anteriormente ou lhe tinham sido 

indicadas pela orientadora. 

 
3.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A administração é uma ciência social e suas teorias foram construídas com 

base em contextos históricos. Segundo Rodriguez (2014), as teorias organizacionais 

evoluíram a partir de Taylor e Fayol, passando pela administração científica e a 

teoria clássica, no início do século XX, de acordo com a necessidade de cada 

período, e estão ligadas às concepções de novos produtos para o mercado. Essas 

teorias se constituíram em fundamentos para modelos de gestão, orientando 

estruturas de instituições privadas e públicas. 

Já em relação à expressão “administração pública”, Meirelles (2005) 

sustenta que ela envolve dois sentidos: o primeiro, normalmente chamado de 

subjetivo, orgânico ou formal, compreenderia as pessoas jurídicas, seus órgãos e 

agentes que executam a atividade administrativa; o segundo, conhecido como 

objetivo, material, operacional ou funcional, compreende a atividade empreendida 

por esses últimos. 

De acordo com Marques (2008), a Administração Pública é sensível às 

mudanças das teorias administrativas, porém, adequando-se a elas com um pouco 

mais de lentidão que as organizações privadas, uma vez que estas necessitam 

adaptar-se ao mercado extremamente competitivo para sobreviverem. 

Bresser-Pereira (2008) menciona que, nos governos das sociedades pré-

capitalistas e pré-democráticas, a principal característica era a privatização do 

Estado. Esses governos tinham uma administração patrimonialista, em que era 

visível a incapacidade de se distinguir o patrimônio público do patrimônio privado.  
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Segundo Silva (2013), o patrimonialismo na administração pública brasileira 

está intimamente relacionado ao Estado patrimonialista, típico das monarquias 

portuguesas e brasileiras. Foi somente com o advento do capitalismo industrial, e as 

democracias parlamentares, que uma definição com clara distinção entre res pública 

e bens privados se tornou possível. 

No século XIX, de acordo com Bresser-Pereira (1996a), a administração 

pública burocrática foi implantada nos principais países europeus, com o intuito de 

substituir as formas patrimonialistas de administrar o Estado, em que o nepotismo, o 

empreguismo e a corrupção eram a norma. Max Weber, a principal referência deste 

processo, ressaltou a superioridade da autoridade racional-legal sobre o poder 

patrimonialista. A estratégica básica da administração burocrática era o controle 

hierárquico e formalista dos procedimentos. 

Apesar de na década de 1930, segundo Silva (2013), o patrimonialismo 

ainda ser o modelo dominante na gestão pública brasileira, através do clientelismo, 

que é um sistema de barganha de favores e proteção geralmente presentes nas 

relações de apoio político, Bresser-Pereira (1996a) afirma que a administração 

burocrática começou a ser introduzida no Brasi em 1936, com a reforma 

administrativa promovida por Maurício Nabuco e Luís Simões Lopes. Os princípios 

da administração burocrática clássica foram introduzidos por meio da criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), no governo de Getúlio 

Vargas. 

Silva (2013) completa que foi durante o Governo de Getúlio Vargas que 

ocorreu a primeira Reforma Burocrática, com o intuito de adotar ações 

modernizadoras na administração da época: 

 
 
Os principais focos dessa reforma foram: um sistema de mérito para 
reorganizar a administração de pessoal; ampliação da concepção de 
orçamento como um plano; a simplificação e padronização da administração 
de materiais; a revisão de estruturas e revisão de métodos; a 
institucionalização de treinamentos dos funcionários públicos; a divulgação 
da teoria administrativa utilizada por países avançados (especialmente, 
EUA, França e Inglaterra); o surgimento de núcleos e veículos de pesquisa 
em administração pública no Brasil – exemplos: a Revista do Servidor 
Público e a Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio 
Vargas. (BRESSER-PEREIRA, 1998 apud SILVA, 2013, p. 66-67).   

 
 

Em 1967, após o golpe militar de 1964, o Brasil presenciou uma nova ação 

sistemática de reorganização administrativa da administração pública brasileira. 
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Nesse sentido, foi criada a Comissão Especial de Estudos da Reforma 

Administrativa, cujos estudos resultaram no Decreto-Lei 200 (Lei da Reforma 

Administrativa) (BRASIL, 1967). Entre os princípios gerais daquela reforma 

constavam: a desconcentração administrativa; estabelecimento de formas de 

coordenação e controle das unidades desconcentradas; estímulo à reprodução nos 

estados e municípios de estrutura vigente na administração federal, através de 

incentivos e financiamentos aos governos subnacionais (SILVA, 2013; ABRUCIO et 

al., 2010).  

No século XX, segundo Bresser-Pereira (2008), o mundo presenciou o 

Estado com um papel social e econômico ampliado e se tornando provedor de 

educação pública, de saúde pública, de seguridade social, dentre outras funções. 

Com isso, a estratégia da administração burocrática mostrou-se inadequada, sendo 

considerada lenta, cara e ineficaz. 

Matias-Pereira (2008) colabora alegando que, na gestão pública brasileira, 

bem como na maioria dos países do mundo, a “despesa pública elevada na 

economia, baixo nível de eficiência, eficácia e efetividade na administração pública, 

o crescente nível de insatisfação dos cidadãos com a qualidade dos serviços 

prestados pela administração pública” (2008, p.65) tornaram-se problemas de 

gestão.  

No entender de Resende (2005), o sistema burocrático, que se utilizou de 

conceitos weberianos de burocracia, racionalidade formal e legitimação legal, deixou 

suas marcas e influências, e a superação deste modelo se tornou um desafio. 

Bresser-Pereira (2008) observa que a década de 1980 foi marcante, pois, 

com o surgimento da crise de endividamento internacional, a necessidade de um 

ajuste estrutural, em outras palavras, o ajuste fiscal e as reformas orientadas para o 

mercado, se tornou o assunto mais discutido no mundo, pela classe política. A causa 

básica da grande crise da década de 1980 “é uma crise de Estado: uma crise fiscal 

do Estado, uma crise do modo de intervenção estatal e uma crise da forma 

burocrática pela qual o Estado é administrado” (BRESSER-PEREIRA, 2008, p.23). 

Matias-Pereira (2008) contribui explanando que a década de 1980 realmente 

foi um divisor de águas rumo a uma nova administração pública. Essa nova 

administração foi impulsionada pela grande necessidade de se encontrar respostas 

para vários problemas, como, por exemplo: eficiência, eficácia, efetividade, 

legitimidade democrática; e também pela evolução de uma série de disciplinas 
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ligadas à teoria organizacional, ciência política e economia. Foi nesse sentido que a 

administração pública sob o enfoque gerencial surgiu fortemente nos governos de 

Thatcher em 1979, na Grã-Bretanha, e de Reagan em 1980, nos Estados Unidos. 

Apesar de os anos 1980 terem sido emblemáticos, e ainda que o ajuste 

estrutural permanecesse entre os principais objetivos de governo, Bresser-Pereira 

(2008) pondera que somente na década de 1990 destacou-se a necessidade de 

uma reforma do Estado, em particular, a reforma administrativa, diante do 

entendimento de que o ajuste fiscal não seria suficiente para a retomada do 

crescimento.  

No Brasil, de acordo com Abrucio (2007), o processo mais recente de 

reforma do Estado começou com o fim do regime militar, que provocou problemas de 

grande dimensão na administração pública brasileira, tais como: o descontrole 

financeiro e a ausência de responsabilização dos governantes e burocratas perante 

a sociedade. 

Silva (2013) contextualiza relatando que, naquele período, a crise do regime 

autoritário e a decadência do modelo nacional desenvolvimentista estavam em voga. 

Diante disso, a gestão pública brasileira deveria ser reorganizada sob a égide da 

democracia, tendo em vista que as reformas anteriores – DASP e Decreto-Lei nº 200 

– foram acionadas em regimes não democráticos. 

Para combater o legado do período militar, a Constituição de 1988 (BRASIL, 

1988) trouxe três mudanças profundas no que diz respeito à administração pública: 

a democratização do Estado, com o fortalecimento do controle externo da 

administração pública; a descentralização, que possibilitaria uma maior participação 

cidadã e inovação no campo da gestão pública; e a complementação da reforma do 

serviço civil, por meio da profissionalização da burocracia. Esse conjunto de 

mudanças foi essencial para a administração pública, porém, nenhuma delas 

conseguiu se concretizar plenamente, em decorrência de uma série de problemas. 

Por exemplo, no caso da profissionalização do serviço público, parte da legislação 

acabou resultando no aumento do corporativismo estatal (ABRUCIO, 2007). 

Silva (2013) corrobora quando diz que existe consenso quanto à 

insuficiência das decisões tomadas na Constituinte para combater os problemas 

advindos da crise fiscal e do modelo de Estado existente que devastavam o Brasil. 

Este fato criou a possibilidade para uma nova iniciativa reformista no país, que 

repensasse a organização dos aparelhos de Estado. 
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Abrucio (2007) concorda afirmando que a Constituição não foi capaz de 

resolver os sérios problemas da administração pública brasileira e foi nesse 

contexto, durante o Governo Collor, dois raciocínios falsos se alastraram no debate 

público: a ideia do Estado Mínimo e o conceito dos marajás. Como forma de 

enfrentamento a esses problemas, medidas foram tomadas provocando o 

desmantelamento de vários setores e políticas públicas, além da redução de 

atividades essenciais do Estado. Paradoxalmente, nesse contexto também foi criado 

o regime jurídico único dos servidores públicos federais, através da Lei nº 8112, de 

11 de dezembro de 1990 (BRASIL, 1990). O governo Collor ficou conhecido por ter 

se envolvido em um dos maiores esquemas de corrupção de todos os tempos e 

terminou na aprovação do processo de impeachment do presidente. 

O governo Itamar, apesar de produzir documentos importantes que traziam 

diagnósticos acerca da administração pública do Brasil, de acordo com Abrucio 

(2007), não teve uma significante iniciativa pró-reforma, ao contrário do governo 

posterior, de Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

O governo FHC criou o Ministério da Administração e Reforma do Estado 

(MARE), sob o comando do então ministro Bresser-Pereira, para se dedicar a uma 

das suas principais reformas, a da Administração Pública, que buscava permitir que 

o serviço público se tornasse mais coerente com o capitalismo contemporâneo e que 

os governos pudessem corrigir eficazmente as falhas de mercado. Segundo 

Bresser-Pereira (2008), com esse objetivo, foi publicado um documento sobre a 

reforma administrativa: o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 

1995), que tinha como principal objetivo transformar a administração pública 

brasileira, de burocrática, em administração gerencial. 

De acordo com Abrucio (2007), os estudos que sustentavam a plataforma do 

governo FHC ressaltavam o que a Constituição trouxera de ruinoso e se apoiavam 

muito na experiência internacional de construção de uma nova gestão pública. O 

objetivo era construir uma administração voltada para resultados, também chamada 

de administração gerencial. Para Bresser-Pereira (2008), a administração pública 

gerencial deve ser orientada para o cidadão e visar a obtenção de resultados, bem 

como se presume que os detentores de cargos políticos e públicos façam jus a um 

grau limitado de confiança, permanentemente controlada por resultados: 
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A administração pública gerencial [...] parte do pressuposto de que já 
chegamos em um nível cultural e político em que o patrimonialismo está 
condenado, que o burocratismo está condenado, e que é possível 
desenvolver estratégias administrativas baseada[s] na ampla delegação de 
autoridade e na cobrança a posteriori de resultados (BRESSER-PEREIRA, 
1996b, p. 272). 

 
 

Matias-Pereira (2008) afirma que a implantação de uma administração 

gerencial buscaria trazer ferramentas de gestão provenientes das empresas 

privadas, assim como a implantação da lógica de mercado dentro da administração 

pública, objetivando o aumento da eficiência econômica do Estado, a mannutenção 

das contas públicas equilibradas e a elevação da capacidade de ação estatal. 

O modelo de administração pública burocrática já não satisfazia mais as 

demandas da sociedade civil, exigindo do Estado muito mais do que ele podia 

oferecer. Por isso, de acordo com Bresser-Pereira (2008), a administração pública 

eficiente passaria a ter valor estratégico, pois seria capaz de reduzir a lacuna 

existente entre a demanda social e a satisfação dessa demanda. A administração 

pública gerencial seria adotada como estratégia para se reduzir o custo e deixar a 

administração dos serviços públicos mais eficientes. 

A reforma gerencial no Brasil, como relata Matias-Pereira (2008), foi 

inspirada no gerencialismo britânico e também sofreu forte influência dos princípios 

da new public management (NPM). Para Silva (2013, p.3), “a NPM consistia em um 

conjunto de conceitos teóricos e práticos que visavam ao redirecionamento dos 

governos da perspectiva de Estado existente, até então, para algo novo”. 

Matias-Pereira (2008) conclui que o Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

de Estado foi muito embasado na NPM e na progressive governance, incorporando 

assim muitos elementos de princípios neodesenvolvimentistas. A inserção da NPM 

no Brasil contribuiu para desenhar um novo padrão de gestão pública, voltado para 

os princípios da flexibilidade, ênfase em resultados, foco no cliente e controle social. 

Segundo Abrucio (2007), a existência de um Plano Diretor representando 

uma diretriz geral de mudanças teve um papel estratégico, e o então ministro 

Bresser-Pereira se empenhou em disseminar, no âmbito federal e dos Estados, o 

debate sobre novas formas de gestão, orientadas grandemente pela melhoria do 

desempenho do setor público. No entanto, apesar de os governos estaduais e 

municipais introduzirem variadas novidades no campo das políticas públicas, ainda 

se observa uma grande heterogeneidade entre esses níveis de governo, com uma 
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significativa parcela deles ainda vinculada ao modelo burocrático tradicional, ou até 

patrimonial, ao até mesmo a uma mistura inusitada, porém comum, de ambos os 

modelos.  

A implantação de um modelo de administração pública gerencial requer uma 

mudança na estratégia de gerência e, para efetivar-se, necessita de uma estrutura 

administrativa reformada.  

Segundo Bresser-Pereira (2008), os estados modernos costumam ser 

divididos em quatro setores: o núcleo estratégico, as atividades exclusivas, os 

serviços não exclusivos, e a produção de bens e serviços para o mercado. O Núcleo 

estratégico do Estado é o centro que formula as políticas públicas, legisla e controla 

a sua execução. Compreende os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e o 

Ministério Público. As atividades exclusivas do Estado são os serviços que só a 

Administração Pública pode realizar, pois dependem do poder do Estado, como 

regulamentar, fiscalizar e fomentar. São exemplos desses serviços: forças armadas, 

polícia, agência arrecadadora de impostos, agências reguladoras, dentre outros. Os 

serviços não exclusivos são aqueles em que o Estado atua simultaneamente com 

outras organizações públicas não estatais e privadas. Como exemplos desses 

serviços tem-se: educação, saúde, cultura, dentre outros. Já o setor de produção de 

bens e serviços é formado pelas empresas estatais (BRESSER-PEREIRA, 2008). 

A reforma do aparelho do Estado de 1995, segundo Abrucio (2007), trouxe 

em questão um novo modelo de gestão, que sugeria uma nova engenharia 

institucional, capaz de constituir um espaço público não estatal. As organizações 

sociais (OSs) e as organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips) são 

herdeiras desse movimento. 

Matias-Pereira (2008) corrobora afirmando que a capacidade da 

administração pública de obter sucesso e resultados positivos está intimamente 

relacionada à forma como ela está estruturada, e a organização é o ponto de partida 

para se conseguir êxito nesse sentido. Dessa forma, para se organizar, a 

administração pública necessita definir, de forma clara, a dimensão, o papel e as 

funções do Estado: 

 
 
Um Estado moderno é aquele que tem a capacidade de distinguir as 
funções essenciais que somente cabem ao Estado executar, das funções 
acessórias, que podem ser exercidas por outras entidades, sob a 
supervisão do Estado, bem como as funções inúteis que, como tal, não 
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fazem sentido nem têm razão de serem executadas (MATIAS-PEREIRA, 
2003 apud MATIAS-PEREIRA, 2008, p.77). 

 
 

Frequentemente a administração pública gerencial é relacionada às ideias 

neoliberais, pois suas técnicas de gerenciamento são, na maioria dos casos, 

implementadas simultaneamente aos programas de ajuste estrutural que objetivam 

combater a crise fiscal do Estado, com cortes de gastos e redução do “tamanho” do 

Estado (BRESSER-PEREIRA, 2008).  

Matias-Pereira (2008) sustenta que, na maioria dos países, especialmente 

nos países em desenvolvimento, como o Brasil, as reformas administrativas 

chegaram impostas pelo Consenso de Washington, em cujo processo sobressaiu-se 

a visão do paradigma neoliberal, tendo como foco a grande preocupação com o 

ajuste fiscal. O Consenso de Washington foi um seminário realizado em 2003, que 

apresentou um receituário de medidas de ajuste. Naquele seminário foram 

discutidos os passos políticos para a implantação de programas de estabilização 

financeira, que teriam três fases: 

 
 
[...] a primeira, consagrada à estabilização macroeconômica, tendo 
como prioridade absoluta um superávit fiscal primário envolvendo 
invariavelmente a revisão das relações fiscais inter-governamentais e 
a reestruturação dos sistemas de previdência pública; a segunda, 
dedicada ao que o Banco Mundial vem chamando de “reformas 
estruturais”: liberação financeira e comercial, desregulamentação dos 
mercados, e privatização de empresas estatais; e a terceira etapa, 
definida como a retomada dos investimentos e do crescimento 
econômico (FIORI, 1997 apud BEHRING, 2003, p. 148). 
 
 

Segundo Bresser-Pereira (1996b), a diferença entre uma proposta de 

reforma neoliberal e uma social democrática está no fato de que o objetivo da 

primeira é retirar o Estado da economia, enquanto que o da segunda é aumentar a 

governança do Estado e dar a ele meios financeiros e administrativos para que 

possa intervir efetivamente sempre que o mercado não tiver condições de coordenar 

adequadamente a economia. Nesse sentido, afirma o autor: 

 
 
Ora, se a proposta de um Estado mínimo não é realista, e se o fator básico 
subjacente à crise ou à desaceleração econômica e ao aumento dos níveis 
de desemprego é a crise do Estado, a conclusão só pode ser uma: o 
caminho para resolver a crise não é provocar o definhamento do Estado, 
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enfraquecê-lo ainda mais do que já está enfraquecido, mas reconstruí-lo, 
reformá-lo (BRESSER-PEREIRA, 1996a, p.6).  

 
 

Bresser-Pereira (2008) ainda completa dizendo que a reforma administrativa 

poderia significar a redução do Estado, no sentindo de limitar as suas ações como 

produtor de bens e serviços e, em menor proporção, como regulador. Contudo, a 

reforma também poderia implicar na ampliação de suas funções de promoção da 

competitividade internacional das indústrias locais e de financiamento de atividades, 

nas quais externalidades ou direitos humanos estivessem diretamente envolvidos. 

Abrucio (2007) relata que a reforma Bresser, como ficou conhecida, teve 

como principais avanços: uma grande reorganização administrativa do governo 

federal, com a melhoria das informações da administração pública e o fortalecimento 

das carreiras de Estado; e modificações na Constituição com as emendas nº 19 e 

20, que trouxeram alterações do Regime Jurídico único, implantação de tetos para 

gastos com o funcionalismo e a introdução da eficiência entre os princípios da 

administração pública no direito administrativo (BRASIL, 1995). 

Justen Filho (2016) explica que um dos temas mais controvertidos da 

administração pública é a questão da eficiência. Em termos simplistas, a eficiência 

pode ser considerada como a utilização mais produtiva de recursos econômicos, de 

modo a produzir os melhores resultados. Nesse sentido, veda-se o desperdício ou a 

má utilização dos recursos destinados à satisfação de necessidades coletivas. Além 

disso, é necessário obter o máximo de resultados com a menor quantidade possível 

de desembolsos. Assim, a eficiência se torna um meio de efetivar políticas públicas 

com eficácia e produtividade, aliando ótima prestação do serviço público com 

celeridade e economia de recursos financeiros do Estado, que cumpre, dessa forma, 

o seu verdadeiro papel frente ao interesse público. 

Matias Pereira (2008) contribui colocando que a reforma administrativa dos 

anos 1990 também avançou na perspectiva da utilização do conceito de governança 

e das concepções políticas: participação, accountability e controle social. 

Apesar dos avanços, Abrucio (2007) assevera que a reforma Bresser não 

teve a força necessária para se tornar ampla e contínua, e que, no entanto, é 

importante contextualizar o momento vivido para se entender os seus problemas e 

fracassos. O Brasil se encontrava diante de um legado fortemente negativo, deixado 

pelo Governo Collor, em que ocorreu um desmantelamento do Estado, e o serviço 
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público foi extremamente desprestigiado. Também se destaca o histórico das 

reformas administrativas no Brasil, em que as duas reformas anteriores ocorreram 

em períodos autoritários, não tendo assim o país qualquer experiência democrática 

de reformismo. Por fim, tem-se a visão economicista do Governo, que priorizou o 

aspecto financeiro em relação ao gerencial, ao subordinar o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado ao ajuste fiscal.  

Com essa visão economicista dada à reforma, “muitas alterações 

importantes no desenho estatal e nas políticas públicas sob o governo FHC 

passaram ao largo da agenda da gestão pública proposta pelo ministro Bresser-

Pereira” (ABRUCIO, 2007, p. 73). 

De acordo com Silva (2013), os objetivos dessa reforma não foram atingidos 

plenamente, e o movimento ateve-se de forma mais profunda sobre a questão fiscal, 

apresentando poucos resultados em relação à questão gerencial: 

 
 
[...] passados quase vinte anos da criação de seu Plano Diretor e da 
implantação de ações previstas nele. Existem indícios de natureza teórica e 
prática que incitam percepções sobre a não completude de objetivos dessa 
iniciativa reformista, principalmente, no que tange ao aumento destas 
condições gerenciais fornecidas aos gestores e ao fortalecimento do modelo 
gerencial frente ao modelo burocrático desenvolvido desde os anos 30 no 
Brasil (SILVA, 2013, p.73). 

 
 

Abrucio (2007) aponta que um erro de diagnóstico da reforma foi estabelecer 

uma oposição completa entre a denominada administração burocrática e as novas 

formas de gestão. Essa visão “etapista” leva a uma perspectiva dicotômica, em que 

se entende que “uma etapa substitui a outra”, e isso acabou gerando atritos 

desnecessários com diversos setores. Entretanto, o que de fato ocorreu foi um 

movimento dialético em que, de forma simultânea, incorporaram-se traços do 

modelo weberiano e a criação de novo instrumentos de gestão. Tornou-se claro que, 

para se combater os problemas que o Estado precisava enfrentar, do mundo 

contemporâneo, eram necessários instrumentos gerenciais e democráticos novos. 

Contudo, alguns pilares do modelo weberiano poderiam servir de alicerces para a 

modernização, especialmente em favor da meritocracia e da nítida separação entre 

o público e o privado.  

Matias-Pereira (2008) acrescenta que o Brasil nunca chegou a ter um 

modelo de burocracia pública consistente e sim um modelo híbrido de burocracia 
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patrimonial. Sendo assim, é notório que o modelo patrimonialista ainda esteja 

presente de forma forte na cultura política brasileira, manifestando-se através do 

clientelismo, corporativismo, fisiologismo e na corrupção. 

Silva (2013) contribui ao afirmar que as organizações estatais brasileiras são 

muito heterogêneas e ainda trazem, em menor ou maior escala, as características 

de todos os modelos de gestão pública existentes, conforme demonstra a figura 1. 

 

Figura 1 – Coexistência de tipos de tipos de gestão pública e reformas no tempo  

 

Fonte: Silva (2013, p.76). 

 

Sendo assim, permanece a busca por um Estado moderno e inteligente, 

menos burocrático e que incentive a competição e, segundo Matias-Pereira (2008), 

isso passa pela continuidade da Reforma do Estado, redução extrema da burocracia 

e realização de reformas estruturais em diversos campos, como o tributário, 

judiciário e político. Essa missão é contínua e deve durar durante diversos governos. 

Para obter êxito em suas políticas públicas, a administração pública depende 

também da competência de seus funcionários, pois deficiências na gestão podem 

dificultar o alcance dos objetivos das políticas públicas. É nessa parte que entra a 

importância de ser ter uma gestão de recursos humanos alinhada aos objetivos 

estratégicos da administração pública. 
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3.2 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

 

As pessoas são a peças-chave para o sucesso de qualquer organização, e a 

gestão de recursos humanos se materializa através de políticas, práticas e sistemas 

que interferem no comportamento, nas atitudes e no desempenho dos membros da 

organização, de modo a aumentar a competitividade e a capacidade de 

aprendizagem desta (CUNHA et al., 2012). Segundo Dutra (2013): 

 
 
Historicamente, as pessoas vêm sendo encaradas pela organização como 
um insumo, ou seja, como um recurso a ser administrado. Apesar das 
grandes transformações na organização da produção, os conceitos sobre 
gestão de pessoas e sua transformação em práticas gerenciais têm ainda 
como principal fio condutor o controle sobre as pessoas (DUTRA, 2013, 
p.15). 

 
 

De acordo com Franco (2012), com o surgimento das escolas de 

Administração, tanto a Administração Científica como a Administração Clássica, e, 

em seguida, a escola das Relações Humanas, a área de Recursos Humanos passou 

por grandes transformações. Silva e Carvalho (2015) relatam que a área de 

Recursos Humanos passou por vários períodos de transição, que resultaram em 

múltiplas conquistas para a administração organizacional e a importância do capital 

humano. A transformação do planejamento, do nível operacional ao estratégico, 

contribuiu muito para a evolução da administração da gestão de pessoas no século 

XXI. 

Com o crescimento da sociedade industrial, no final do século XIX, segundo 

Oliveira (2011), surgiram as primeiras ações ligadas à área de recursos humanos, na 

figura do capataz, que era o sujeito responsável pela admissão e demissão dos 

funcionários da indústria e gerenciava apenas a parte econômica da relação com o 

empregado. 

Cunha et al. (2012) relatam que a estruturação da função de pessoal na 

maioria das organizações só ganhou espaço nas primeiras décadas do século XX, 

em decorrência da implantação da filosofia taylorista, com ênfase nos aspectos da 

produção e no controle de custos do trabalho. Os princípios da administração 

científica criaram os fundamentos do que hoje é chamado de gestão de pessoas. 
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Na década de 1930, aproximadamente, com as bases fornecidas pela escola 

de relações humanas e a comprovação de que fatores psicológicos e sociais 

influenciam o produto final do trabalho, as grandes organizações passaram a 

reconhecer a importância das relações interpessoais e iniciaram o processo de 

integração de indivíduos ao trabalho, em uma lenta substituição das relações 

impessoais defendidas pela Administração Científica (GIL, 2017; OLIVEIRA, 2011). 

Cunha et al. (2012) concordam que a escola de relações humanas também 

teve grande contribuição ao sugerir que o desempenho não depende apenas da 

retribuição financeira e das regras disciplinares impostas nos ambientes de trabalho, 

como preconizava o taylorismo, mas também das relações interpessoais entre os 

empregados, e entre estes e os vários níveis de gestão. 

Com o crescimento das indústrias, foi crescendo também o movimento dos 

trabalhadores, o que gerou a criação de sindicatos e, consequentemente, fez surgir 

as leis trabalhistas. Foi nesse contexto, segundo Oliveira (2011), que surgiu o 

Departamento de Pessoal, com suas responsabilidades legais e funções 

operacionais. 

O tradicional modelo de gestão de pessoal, também conhecido como 

departamento de pessoal (DP), tem função operacional e desligada das estratégias 

do negócio. Sua equipe é formada por especialistas que têm interação reduzida com 

as equipes do negócio e suas atividades possuem natureza operacional e 

administrativa, que pouco interferem nas atividades restantes da organização. A 

concentração está no gerenciamento de benefícios e em atividades rotineiras. No 

entanto, são observadas dificuldades de comunicação e de articulação das práticas 

de recursos humanos com a gestão de outras áreas da organização. Em muitos 

casos, o gestor da área de pessoal não detém poder na organização, o que acarreta 

grande dificuldade na capacidade de intervenção estratégica (CUNHA et al., 2012; 

BECKER et al., 2001). 

Mesmo as áreas de pessoal que possuem ações de treinamento, seleção, 

avaliação de desempenho e programas de gestão podem ter um foco 

predominantemente operacional, mantendo-se alheias ao restante da empresa e 

importando-se de forma exclusiva com suas atividades, sem se preocupar com os 

impactos gerados por suas ações nos resultados e objetivos organizacionais (ELIAS, 

2014). 
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Porém, segundo Rocha-Pinto et al. (2006), as intensas transformações 

vivenciadas no macroambiente organizacional e a intensificação dos níveis de 

competitividade provocaram profundas mudanças nas organizações. Muitas 

empresas reviram seus modelos absolutistas e autocráticos e repensaram o seu 

gerenciamento de pessoas. 

Cunha et al. (2012) acrescentam que, na década de 1970, a área de 

recursos humanos foi extremamente abalada pelas transformações ocorridas no 

ambiente externo, principalmente em decorrência da crise do petróleo, em 1973. 

Algumas das mudanças que causaram grande impacto nas organizações foram: a 

abertura dos mercados e sua desregulamentação; a crescente diversificação de 

stakeholders e suas influências; os novos estilos de vida; e os avanços tecnológicos. 

Diante dessas mudanças, Cunha et al. (2012) afirmam que as empresas 

foram obrigadas a desenvolver capacidades de adaptação rápida a essas novas 

condições e desafios. Nesse sentido, as organizações precisaram agilizar suas 

estruturas e seus processos, bem como flexibilizar a força de trabalho e promover 

mudanças no papel desempenhado pelo departamento de pessoal. O negócio da 

organização passou a ser a preocupação central da área de pessoal, que 

necessitava ter uma função mais proativa e orientada para os objetivos de longo 

prazo do negócio. Sua preocupação seria obter a melhor contribuição dos 

funcionários, agora vistos como ativos da organização. 

As pressões do contexto externo e interno, de acordo com Dutra (2013), 

provocaram a necessidade de uma reflexão profunda em relação à gestão de 

pessoas, provocando o deslocamento do foco no controle de pessoas para o foco 

em seu desenvolvimento. A partir de então, a pessoa deixaria de ser passiva no 

processo de gestão, para assumir papel importante na gestão de seu próprio 

desenvolvimento e de sua competitividade profissional. Diante disso, a organização 

deve estimular e dar suporte aos seus funcionários nos seus processos de 

desenvolvimento e definir com maior precisão suas expectativas em relação a eles. 

Segundo Becker (2001), o novo paradigma econômico – marcado pela 

inovação, agilidade do mercado, qualidade e satisfação dos clientes – acentua a 

importância dos ativos intangíveis, sobretudo o capital humano, que tem como 

principal fator capacitante a área de recursos humanos. 

Foi nesse contexto que, no final do século XX, segundo Gil (2017), surgiu a 

expressão “Gestão de Pessoas”, também conhecida como Gestão de Talentos, 
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Gestão de Capital Intelectual, dentre outras definições. A Gestão de Pessoas tem 

função gerencial que objetiva a cooperação de pessoas na organização visando o 

alcance dos objetivos individuais e organizacionais. Os funcionários seriam 

reconhecidos como fornecedores de conhecimentos, habilidades, atitudes e, 

sobretudo, inteligência. 

Dutra (2013, p.17) conceitua o termo “gestão de pessoas” como sendo “um 

conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a 

organização e as pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo”. 

Para Santos (1999), existe a necessidade de um contínuo alinhamento da 

gestão de recursos humanos à divisão estratégica de negócios, o que acaba 

exigindo uma atitude proativa dessa área, que deve ter um alto nível de 

envolvimento na organização e habilidade para tratar as macroquestões. A área de 

recursos humanos, portanto, deve ser estratégica e assumir um papel ativo no 

processo de tomada de decisão, procurando sempre antecipar os impactos de novos 

negócios sobre suas atividades e propor novas medidas de ajustes. 

Além de cumprir as funções administrativas tradicionais, que continuam 

muito importantes, a gestão de recursos humanos deve estar cada vez mais ligada 

ao aproveitamento estratégico do talento humano, de maneira a criar e sustentar 

vantagens competitivas. A gestão de recursos humanos deve ter a responsabilidade 

de criar parcerias estratégicas entre a organização e seus membros (CUNHA et al., 

2012). 

Tanure et al. (2007) alegam que a relação entre a Gestão de Recursos 

Humanos e a performance organizacional pode ser compreendida por meio de 

quatro diferentes faces, conforme apresentado no quadro 11: o executor, no qual as 

ações estão centradas em práticas operacionais, sem conexão com a estratégia da 

empresa; o construtor, que coloca os fundamentos de RH de maneira alinhada com 

a estratégia da empresa; o parceiro de mudança, que foca no realinhamento da 

organização às estratégias e ao ambiente externo; e o navegador, que auxilia a 

organização a lidar com as contradições e paradoxos do mundo globalizado. 
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Quadro 11 – As quatro faces da Gestão de Recursos Humanos 

Atividade Foco de Atenção Perspectiva Teórica Função

Execução

Atividades 

desconectadas da 

estratégia, mesmo 

usando-se ferramentas 

sofisticadas.

Ação Fazer EXECUTOR

Construção

Fundamentos - 

acertando os elementos 

básicos

Consistência Interna
Ajuste interno              

Adequação
CONSTRUTOR

Realinhamento

Adaptação às 

mudanças do ambiente; 

implementação de 

estratégias; 

reconfiguração

Mudanças Ajuste externo
PARCEIRO DE 

MUDANÇAS

Direção

Capacidade de 

gerenciar contextos 

paradoxais.

Tensão construtiva entre 

opostos
Dualidade / Paradoxo NAVEGADOR

 
Fonte: Tanure et al. (2007, p. 20). 

 

Recentemente, Ulrich et al. (2017) definiram que existem nove competências 

de recursos humanos que podem impactar no desempenho da instituição e criar 

resultados positivos, sendo três delas essenciais aos profissionais de RH, 

conhecidos como potenciadores nucleares:  

a) posicionador estratégico: capaz de posicionar a instituição de forma a 

conquistar o mercado, entendendo o contexto no qual está inserido. Este 

profissional também deve ser capaz de desenhar cenários a partir da 

dinâmica e da cultura da instituição, participar no desenvolvimento de 

estratégias e traduzi-las em planos e metas;  

b) ativista com credibilidade: capaz de conseguir estabelecer relações de 

confiança e influência com todos os stakeholders, através de uma 

perspectiva proativa;  

c) navegador de paradoxo: capaz de gerir as tensões intrínsecas das 

ambiguidades inerentes a uma instituição (curto prazo versus longo prazo, 

foco interno versus foco externo, entre outras). 

 

Complementando, existem as três competências que ajudam o RH a se 

posicionar de forma a gerar valor estratégico, sendo os profissionais de RH 

conhecidos como facilitadores organizacionais:  
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d) líder de mudança e cultura: capaz de impulsionar a mudança e de gerir a 

cultura organizacional;  

e) curador do capital humano: capaz de gerir o fluxo de talentos com a 

promoção do desenvolvimento das pessoas e dos líderes, de forma a 

potenciar o desempenho individual e construir o talento técnico;  

f) administrador de recompensa: capaz de gerir o bem-estar às pessoas, por 

meio de compensações financeiras e não financeiras. 

 

Para finalizar, as três últimas competências permitem que o RH se concentre 

na gestão dos elementos táticos ou fundacionais, sendo os profissionais conhecidos 

como facilitadores de resultados:  

g) integrador de mídia e tecnologia: capaz de utilizar a tecnologia e as redes 

sociais para contribuir na criação de organizações com desempenho 

elevado;  

h) intérprete e designer de dados análiticos: capaz de utilizar os dados 

estatísticos para embasar a tomada de decisão;  

i) gestor de compliance: capaz de gerir os processos de conformidade de 

acordo com as diretrizes regulamentares. 

 

A figura 2 apresenta o Modelo de Competências de RH explicitado 

anteriormente. 

 

Figura 2 – Modelo de competências de RH  

 
Fonte: The RBL Group (2016 p.5). 
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As organizações contemporâneas, de acordo com Cunha et al. (2012), têm 

como um dos principais desafios a criação de valor, e a forma como as pessoas são 

geridas é fundamental para o valor de longo prazo de uma organização. É 

imprescindível que a área de gestão de recursos humanos exerça a sua contribuição 

para o valor organizacional, sob pena de perder, ou até não ganhar, a credibilidade 

como função de gestão: 

 
 
A gerência de recursos humanos afeta a vantagem competitiva em qualquer 
empresa, através do seu papel na determinação das qualificações e da 
motivação dos empregados e do custo da contratação e do treinamento. Em 
algumas indústrias, ela é a chave para a vantagem competitiva (PORTER, 
1989). 

 
 

O que se espera da área de recursos humanos é que foque em resultados 

que agreguem valor à empresa, a seus clientes, funcionários e investidores. A área 

de recursos humanos deve passar a ser um administrador, tanto de estratégia de 

RH quanto da infraestrutura da empresa, da contribuição dos funcionários, da 

transformação e da mudança. A área de gestão de pessoas deve atuar estratégica e 

corporativamente, podendo, dessa forma, direcionar processos, programas e 

projetos para a implantação da gestão por competências e contribuir para a 

revalorização da cultura, peça fundamental para os processos de mudança 

organizacional (ULRICH, 1998; ROCHA-PINTO et al., 2006).  

A gestão estratégica de recursos humanos deve adotar uma perspectiva 

integrada da gestão de pessoas e uma visão holística da organização, em que os 

objetivos dos indivíduos e da organização devem convergir para benefício mútuo. 

Deve participar na definição da estratégia da empresa, ser responsável pela 

identificação e gestão de talentos, desenhar políticas de desenvolvimento de 

liderança e proceder à gestão do desempenho (CUNHA et al., 2012). 

 

3.2.1 Gestão de pessoas na administração pública brasileira 

 

Com o aumento da competitividade nas organizações privadas, segundo 

Matoso et al. (2016), mudanças significativas têm ocorrido nos modelos de gestão 

organizacional e, em particular, nos modelos de Gestão de Recursos Humanos. As 
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pessoas começaram a ser consideradas como fonte de vantagem competitiva, e a 

área de Gestão de Recursos Humanos assumiu um papel estratégico nas 

organizações.  

Cada setor gere seus processos e pessoas de acordo com a sua natureza, 

suas peculiaridades e suas finalidades. Sendo assim, na administração pública não 

é diferente. A sociedade começou a exigir que os órgãos públicos atendessem as 

suas necessidades com serviços de qualidade, o que requer que os servidores 

públicos atuem de forma eficaz e efetiva e não apenas eficiente. É nesse contexto 

que a gestão de pessoas assume um papel central, porque o valor público, 

representado por bens e serviços públicos, tem sua produção intensiva em pessoas, 

sendo a despesa com pessoal a principal rubrica de despesa na administração 

pública (BERGUE, 2014; SCHIKMANN, 2010). 

No Brasil, durante o Estado Novo, com o advento da industrialização e da 

criação da legislação trabalhista, surgiram as primeiras ações do chamado 

departamento de pessoal, apesar de as relações de trabalho do país ainda estarem 

pautadas pelo paternalismo e pelos padrões agrícolas de subemprego. Este é um 

período marcado pela gestão burocrática legalista de pessoas (DUTRA, 2013; 

OLIVEIRA, 2011). Foi neste período que, segundo Oliveira (2011), teve início o 

primeiro esforço relevante de inovação do sistema público do Brasil, com a criação 

do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), órgão com papel 

semelhante ao do departamento de pessoal, criado durante o governo de Getúlio 

como parte de um esforço de reforma na administração pública brasileira. Esse 

órgão foi criado pelo governo com o objetivo de fornecer elementos para melhoria da 

máquina pública, reformar o sistema de pessoal e simplificar os sistemas 

administrativos. Conforme descreve Schikmann: 

 
 
Elementos da tradição legalista e formal da administração pública, 
combinados com traços culturais como o patrimonialismo e o individualismo, 
quando contrastados com os atributos idealizados de uma burocracia 
profissional como a impessoalidade e o mérito, entre outros, culminam na 
geração de um ambiente complexo e desafiador para a gestão de pessoas 
nas organizações públicas (SCHIKMANN, 2010, p. 13). 

 
 

Nas décadas de 1960 e 1970, a gestão de recursos humanos na 

administração pública presenciou momentos significativos com o Decreto-Lei nº 200 

de 1967 (BRASIL, 1967), que provocou a reorganização de diversos cargos e 
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empregos através do Plano de Classificação dos Cargos (BRASIL, 1967). Já a 

primeira parte da década de 1990, principalmente durante o Governo Collor, foi 

marcada pela redução de pessoal, através das privatizações, extinção de cargos e 

planos de demissão voluntária (CARVALHO et al., 2009). 

A última iniciativa reformista administrativa que o Brasil presenciou foi em 

1998, com a Emenda Constitucional nº 19 (BRASIL, 1998a). A profissionalização da 

administração pública foi colocada como alternativa para se aumentar a eficiência. 

Segundo Abrucio (2007), a noção de profissionalização englobaria a diminuição do 

quantitativo de cargos comissionados no governo, o preenchimento desses cargos 

com pessoal técnico, o fortalecimento das carreiras, o investimento em capacitação 

de servidores e a construção de uma nova relação com os sindicatos.  

A partir de 2002, presenciou-se um movimento de recuperação da força de 

trabalho da administração pública, com a realização de novos concursos públicos e 

reestruturação de muitas carreiras, com compensação salarial. Em 2006, foi 

instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), a qual indica 

que a gestão de recursos humanos deva ser orientada para uma gestão de 

competências e precisa estar inserida na cúpula estratégica da organização, com o 

intuito de se tomar decisões integradas, atingir metas e objetivos e aumentar o 

desempenho dos funcionários. Apesar dessa indicação do PNDP, na prática, a 

gestão por competências, processo centrado no desenvolvimento de competências 

com foco nas pessoas, não se desenvolveu muito na administração pública, e sua 

aplicação ainda é limitada (CARVALHO et al., 2009; SCHIKMANN, 2010). 

Geralmente, na administração pública, segundo Fonseca et al. (2013), a 

estratégia utilizada pela gestão de pessoas é determinada de forma centralizada, e, 

diante disso, as organizações devem se estruturar internamente para se adaptarem 

ao ambiente. Em um cenário de grande centralização e controle, proveniente do 

paradigma burocrático de gestão pública, podem ser criados obstáculos para que os 

órgãos absorvam essa autonomia estratégica. 

No Brasil, a herança trazida pelo patrimonialismo e o individualismo acabou 

forçando um estilo gerencial com traços autoritários, permeado de relações 

demasiadamente formais e, contraditoriamente, carentes de padronização. Segundo 

Schikmann (2010), é nesse contexto organizacional que, em nome da eficiência, 

ganha ênfase um arranjo mecanicista com bases do modelo taylorista, em que 

aqueles funcionários que efetuam atividades operacionais são minimamente 
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estimulados a pensar formas alternativas de gestão, provocando com isso uma 

separação clara entre o operacional e o intelectual. Somando-se a isso, os 

obstáculos à mobilidade funcional e as estruturas organizacionais rígidas não estão 

alinhados de forma a responder às demandas sociais e às expectativas dos 

funcionários na realidade complexa e multifacetada do mundo contemporâneo. 

Apesar de toda a evolução ocorrida na trajetória da área de gestão de 

recursos humanos, em muitos órgãos públicos esta área ainda se dedica 

prioritariamente às atividades operacionais, como a elaboração da folha de 

pagamento, acompanhamento funcional, concessão de aposentadorias e pensões, 

acompanhamento de concursos públicos, entre outras atividades rotineiras. 

Entretanto, essas funções mais tradicionais tendem a ser modificadas com a 

introdução das ferramentas digitais e dos sistemas informatizados, que reduzem 

substancialmente a parte operacional, como também pela introdução de reformas 

administrativas governamentais, tendo em vista que a gestão de recursos humanos 

se constitui como ferramenta estratégica para a promoção dessas reformas e 

desenvolvimento das organizações públicas (ABRUCIO, 2007; MARCONI, 2004). 

Um dos instrumentos da gestão de pessoas na administração pública que 

ainda apresentam traços do modelo tradicional de recursos humanos e 

consequentemente do modelo burocrático é a avaliação de desempenho, assunto 

discutido na próxima seção. 

 

3.3 A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

 

No contexto atual, em que os recursos estão cada vez mais escassos e as 

mudanças no mundo organizacional estão mais rápidas e frequentes, a gestão do 

desempenho e sua capacidade de integrar aprendizagem, competências e 

indicadores, ganhou grande relevância. Enquanto as empresas privadas estão 

preocupadas em manter suas vantagens competitivas, as organizações públicas 

buscam incessantemente a eficácia no atendimento das demandas dos cidadãos e 

da sociedade (BRANDÃO et al., 2008; ODELIUS, 2010). 

Segundo Bergue (2011), com o intuito de maximizar o resultado 

organizacional, os gestores passaram a necessitar cada vez mais de informações 

qualitativas e quantitativas acerca das condições de atuação individuais e sua 

interação com o grupo de trabalho. São essas informações que podem subsidiar o 
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processo de tomada de decisão, fazendo a organização alcançar os mais altos 

índices de eficiência, eficácia e efetividade. A gestão do desempenho é peça 

fundamental nesse processo, na medida em que pode ser compreendida através de 

duas perspectivas: a do desempenho (eficiência e eficácia) e a do resultado 

(efetividade). 

De acordo com Santos e Cardoso (2002), a gestão do desempenho é parte 

imprescindível da gestão contemporânea, em conjunto com a definição de metas, 

contratos e ajustes, para monitorar a prestação de serviços públicos. Com as 

informações necessárias sobre o funcionamento da administração pública, os 

órgãos podem desenvolver suas políticas, administrar de forma eficiente seus 

custos, aumentar a efetividade e promover a transparência da gestão pública, 

ampliando o grau de accountability. 

Para Odelius (2010), entende-se por gestão do desempenho um conjunto de 

atividades por meio das quais as organizações pretendem aumentar o nível de 

desempenho de um funcionário, grupo e, em última instância, da própria 

organização. O sistema de gestão do desempenho possui várias etapas, dentre 

elas: planejamento do resultado desejado, em que este deverá estar alinhado à 

missão da organização; a negociação entre chefia e funcionário, em que são 

colocados os resultados e padrões de desempenho almejados e os funcionários 

podem avaliar a possibilidade de realização do acordado, bem como identificar os 

recursos que serão necessários para sua viabilização; o acompanhamento do 

desempenho e dos resultados alcançados; o feedback aos avaliados, por meio do 

qual se reconheça e valorize os resultados alcançados; e o estabelecimento de 

planos de ação, para que as dificuldades encontradas sejam superadas e se possa 

melhorar os aspectos positivos apontados. 

Lopes (2009, p.3) complementa conceituando a gestão do desempenho 

como “um processo contínuo de negociação, acompanhamento e renegociação de 

metas individuais e grupais, com foco nos resultados organizacionais e que gera 

subsídios para recompensar desempenhos superiores”. 

A gestão do desempenho está inserida em um processo maior de gestão 

organizacional, pois torna possível rever as estratégias, objetivos, processos de 

trabalho e políticas de recursos humanos de uma organização, tendo como objetivo 

corrigir os desvios e dar sentido de continuidade e sustentabilidade à organização. A 

avaliação de desempenho está inserida na gestão do desempenho, durante a fase 
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de acompanhamento, e busca acompanhar e identificar o nível de desempenho de 

uma determinada pessoa ou grupo comparando-o com o desempenho planejado 

(BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001; ODELIUS, 2010). 

Em alguns casos, segundo Bergue (2011), a gestão do desempenho é 

reduzida à avaliação de desempenho e isto é um erro, pois os administradores 

esquecem que fazem parte da gestão: planejamento do trabalho, organização dos 

recursos necessários, execução do trabalho (acompanhamento, entre outros 

aspectos), e só depois se realiza a avaliação. Assim, a avaliação de desempenho é 

um subprocesso, que envolve componentes de disputa e de ajustes, movimentos 

que necessitam de competências tais como a comunicação e a negociação. 

Segundo Pontes: 

 
 
Avaliação de desempenho é uma metodologia que visa, continuamente, a 
estabelecer um contrato com os funcionários referente aos resultados 
desejados pela organização, acompanhar os desafios propostos, corrigir os 
rumos, quando necessário, e avaliar os resultados conseguidos (PONTES, 
2010, p.26). 

 
 

Marras (2012) conceitua a avaliação de desempenho como um instrumento 

gerencial extremamente valioso, pois permite mensurar resultados obtidos por uma 

pessoa ou um grupo, em determinado período e área específica, permitindo assim 

conhecer o resultado de um investimento realizado em uma trajetória profissional, 

por meio do retorno recebido pela organização. 

Dias (2010) contribui analisando que a avaliação de desempenho é uma 

ferramenta institucional que pode viabilizar o diagnóstico e facilitar a gestão do 

desempenho na medida em que fornece subsídios importantes e necessários para 

os outros sistemas de gestão de pessoas. A autora acrescenta que, se essa 

ferramenta for utilizada de maneira adequada e for adaptada às particularidades 

culturais dos funcionários e das organizações, pode contribuir para o alcance dos 

objetivos organizacionais. 

De acordo com Brandão e Guimarães (2001), apesar de já na Antiguidade 

existirem medidas de avaliação de desempenho para o controle de trabalhadores, foi 

com o advento do capitalismo e das grandes indústrias que a questão do 

desempenho humano ganhou mais importância. Porém, foi somente no século XX 
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que as organizações começaram a considerar o empregado e seu trabalho como 

parte de um contexto organizacional e social mais amplo. 

A avaliação de desempenho demanda que se conheça a dinâmica 

comportamental própria de cada indivíduo que trabalha na organização, o trabalho a 

ser feito por ele e o ambiente organizacional onde esse trabalho acontece, na 

medida em que o desempenho diz respeito ao conjunto de entregas e resultados de 

uma pessoa para a organização. A avaliação de desempenho pode ser dividida em 

três dimensões, que interagem entre si, mas que devem ser avaliadas de maneira 

diferente: o desenvolvimento, o esforço e o comportamento. A maioria das empresas 

orienta-se para o curto prazo, exigindo das pessoas somente a dimensão do 

esforço. As organizações que se orientam a médio e longo prazo estimulam a 

dimensão do desenvolvimento (BERGAMINI; BERALDO, 2010; DUTRA, 2013). 

De acordo com Odelius (2010), dependendo do método utilizado, a 

avaliação de desempenho torna possível realizar uma apreciação sistemática da 

execução das tarefas, das responsabilidades e do desempenho do indivíduo. Se 

fizer parte um sistema amplo de gestão do desempenho, a avaliação de 

desempenho pode contribuir para o planejamento e estabelecimento de 

expectativas, de metas e de padrões de desempenho acordados entre a chefia 

imediata e seus subordinados. Além disso, pode permitir o acompanhamento do 

desempenho para embasar a construção de um diagnóstico dos aspectos que 

interferem, positiva ou negativamente, no desempenho, buscando criar alternativas 

para assegurar o alcance dos resultados almejados. Além disso, a avaliação de 

desempenho pode ter grande influência nas decisões administrativas, especialmente 

naquelas ligadas à área de gestão de pessoas, como promoções, gratificações, 

capacitações, entre outras.  

 

3.3.1 A avaliação de desempenho na administração pública 

 

Na administração pública brasileira, a primeira experiência com a avaliação 

de desempenho aconteceu em meados dos anos 1930, em decorrência da Lei nº 

284/36, conhecida como Lei de Reajustamento (BRASIL, 1936) . Esta lei tentou, por 

meio de um regulamento de promoções, instituir a avaliação de desempenho dos 

servidores públicos federais, porém, a iniciativa não alcançou os resultados 

desejados. Depois disso, outras tentativas foram colocadas em prática, e também 
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não obtiveram sucesso. Na década de 1960, com o Plano de Cargos introduzido 

pela Lei Federal nº 3.780/60 (BRASIL, 1960), o governo federal instituiu um sistema 

de avaliação de desempenho baseado no método Escala Gráfica, que fixava os 

critérios de promoção por merecimento e antiguidade, buscava reduzir o grau de 

arbítrio dos gestores e extinguir o “apadrinhamento” e as influências políticas 

(SANTOS; CARDOSO, 2002). O método Escala Gráfica é:  

 
 
[...] um método que tem sido bastante utilizado e consiste em um formulário 
de dupla entrada, no qual, no sentido horizontal, são mostrados os 
fatores/competências que servirão para efetuar a avaliação das pessoas. 
Os graus de avaliação são conceitos entre “ótimo”, “muito bom, “bom”, 
“regular” e “fraco” ou a atribuição de pontos, podendo haver uma última 
coluna com a somatória dos pontos. No sentido vertical, são conceituados 
os fatores/competências. Cada fator é descrito de tal forma que qualquer 
avaliador poderá usá-lo de forma correta ao realizar a avaliação (MARRAS, 
2012, p.59). 

 
 

De acordo com Bergue (2011), os gestores costumam preferir que a 

avaliação de desempenho tenha critérios objetivos e explícitos e escalas de notas 

que reduzam a exigência de um posicionamento, dando um ar de impessoalidade ao 

processo. A busca frequente por objetividade na avaliação está fortemente ligada à 

expectativa de que o avaliador tem de eximir-se da responsabilidade em relação ao 

juízo de valor atribuído ao avaliado e ao seu trabalho. Por outro lado, os gestores 

tendem a reconhecer que é difícil enquadrar os comportamentos naqueles 

parâmetros. 

Os resultados obtidos por esse sistema foram considerados ineficazes, e 

sua aplicação foi suspensa após cinco anos de implantação. Um dos motivos para o 

seu fracasso foi a falta de seriedade ao realizar as avaliações, o que sempre 

resultava em resultados superiores à média estipulada, em 99% dos casos. Foi 

somente no final dos anos 1970 que ocorreram novas tentativas de implantação de 

sistemas de avaliação de desempenho, com o Decreto nº 80.602/77 (BRASIL, 1977) 

e, posteriormente, com o Decreto nº 84.669/80 (BRASIL, 1980). A partir de então, os 

servidores teriam duas progressões, vertical e horizontal, e a avaliação seria feita 

por meio de um instrumento específico, utilizando os seguintes critérios para 

aferição de desempenho: a qualidade e quantidade do trabalho; a iniciativa e 

cooperação; a pontualidade e disciplina; e a antiguidade. O método desse sistema 
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de avaliação de desempenho era o de distribuição forçada (SANTOS; CARDOSO, 

2002). 

O método distribuição forçada sofreu forte influência da empresa General 

Eletric, que difundiu, por meio de seu presidente Jack Welch, tal forma de avaliar 

funcionários. Esse método, segundo Marras (2012), é uma ferramenta que distribui 

as avaliações de diversas pessoas, feitas por um gestor, para formar uma curva, 

chamada Curva de Gauss. O método parte do pressuposto de que, dentro de um 

grupo de indivíduos, alguns terão desempenho excepcional, outros, um desempenho 

sofrível, e muitos terão um desempenho bom, dentro do que se espera. A tendência 

é que os gestores distribuam a avaliação, evitando assim atribuir a todos uma média 

muito alta, muito baixa, ou até mesmo mediana. Contudo, não é isso que ocorre na 

maioria das vezes na prática, em decorrência do grau de subjetividade que ocorre 

em uma avaliação comportamental, e da preocupação dos gestores em não 

prejudicar a carreira e a remuneração do avaliado. 

Apesar de ser considerado inovador, segundo Santos e Cardoso (2002), a 

falta de institucionalização do sistema de avaliação e a incapacidade de gerar 

subsídios consistentes para o aprimoramento das ações administrativas acabaram 

neutralizando o sistema, tornando-o um mero “formalismo”, que deveria ser 

cumprido de maneira ritualista.  

É importante salientar que, de acordo com Bergamini e Beraldo (2010), o 

sucesso do processo de avaliação de desempenho nas organizações está mais 

ligado ao desenvolvimento de uma atmosfera em que as pessoas possam se 

relacionar entre si de forma espontânea, franca e confiante, do que na criação de um 

instrumento técnico sofisticado. 

Com a reforma do Estado, em 1995 (BRASIL, 1995), os gestores públicos 

viram a necessidade de se adaptar aos novos paradigmas organizacionais impostos. 

Nesse sentido, seria necessário mudar o modelo conservador, que permitia a 

acomodação dos servidores, sem a devida interlocução das suas responsabilidades 

com os resultados almejados. Até aquele momento, a avaliação de desempenho 

tinha como único objetivo a progressão funcional dos servidores públicos (DIAS, 

2010): 

 
 
As tendências no campo das reformas administrativas [...] apontam o uso da 
avaliação de desempenho como o instrumento ideal para o aperfeiçoamento 
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da gestão governamental, o aumento da eficiência e a ampliação do 
controle social como respostas aos desafios que se colocam para a 
administração pública em todos os seus níveis: atender de forma eficiente, 
rápida e satisfatória às demandas crescentes e diferenciadas vindas tanto 
da sociedade quanto de órgãos do próprio sistema (SANTOS; CARDOSO, 
2002, p.2). 

 
 

Em um contexto onde crescem a cada dia os níveis de exigência por 

qualidade nos serviços públicos, Bergue (2011) afirma que a eficiência designada 

aos recursos humanos começa a ganhar uma posição de maior destaque. O gestor 

público se sente mais pressionado a criar e programar rotinas para aferir o 

desempenho funcional, capazes de mostrar as disfunções e potencialidades da força 

de trabalho disponível, com o intuito de subsidiar o processo de gestão com 

informações confiáveis. 

Na Emenda Constitucional nº 19 (BRASIL, 1998a), a avaliação de 

desempenho aparece como uma forma de o servidor perder seu cargo por 

insuficiência de desempenho, de acordo com o que consta do art. 41, § 1º, inciso III 

da Constituição Federal/88: 

 
 
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa; 
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa (BRASIL, 1988). 

 
 

Apesar da determinação constitucional, segundo Torres (2012), a 

administração pública enfrenta uma grande dificuldade de estabelecer parâmetros e 

critérios objetivos para a avaliação de desempenho, pois muitas vezes os critérios 

utilizados são subjetivos e não são capazes de, juridicamente, sustentar um 

procedimento de demissão. 

A administração pública brasileira, embora carente de estudos com 

fundamentação teórica, começou a implantar sistemas de remuneração vinculados 

aos resultados dos processos de avaliação de desempenho, em que uma parcela da 

remuneração é vinculada aos resultados da avaliação de desempenho individual e 

do alcance de metas de desempenho institucional. A alta inflação acumulada no 

período entre os anos de 1995 e 2002 fez a grande maioria dos servidores públicos 
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federais receberem reajustes diferenciados, mediante a implantação de gratificações 

variáveis baseadas no desempenho, a chamada Gratificação de Desempenho e 

Produtividade (GDP) instituída pela Medida Provisória nº 1.548/96 (BRASIL, 1996) e 

depois convertida na Lei nº 9.625/98 (BRASIL, 1998b). A única categoria que não foi 

contemplada com reajuste por esse mecanismo foi a dos servidores técnico-

administrativos em educação, sujeitos do presente estudo. Esperava-se que, com 

essas gratificações, os gestores públicos despertassem para um novo estilo de 

administração com fundamento na definição de objetivos claros e na aferição 

sistemática dos resultados (SANTOS; CARDOSO, 2002; SANTOS, 2005). 

Em 2006, o Decreto nº 5.707 instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) (BRASIL, 2006), que introduz na 

administração pública o conceito de gestão por competência. Apesar dos esforços, 

sua implantação não ocorreu conforme o planejado, pois apesar de a política ter sido 

estruturada em um momento político favorável, esse cenário não se perpetuou a 

tempo de sua consolidação. As mudanças de atores no cenário político e o 

surgimento de outras agendas governamentais tiraram a PNDP de cena e parte das 

decisões estratégicas ficou indefinida e nunca se concluiu de forma satisfatória 

(CAMÕES; MENESES, 2016). 

A mensuração do desempenho está diretamente atrelada ao 

desenvolvimento da competência do indivíduo. Por isso, Brandão et al. (2008) 

relacionam a avaliação de desempenho com a gestão por competências, relatando 

que os resultados obtidos na avaliação são comparados com os almejados, e geram 

informações para retroalimentar o processo de gestão por competências. No 

entanto, é imprescindível uma prévia descrição do perfil de competências básicas 

que sirvam para uma comparação com as existentes, fato que não ocorreu em 

grande maioria das organizações públicas. 

Segundo Dias (2010), a Lei n° 11.784/08 (BRASIL, 2008) instituiu um novo 

sistema de avaliação de desempenho dos servidores da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional, um novo desafio para os gestores públicos, 

que deveriam preparar suas organizações para atender aos parâmetros definidos 

nos artigos 140 a 165 dessa lei.  

A partir de Lei nº 11.784/08 (BRASIL, 2008), ficou definido que a avaliação 

de desempenho deveria promover a melhoria na qualidade dos serviços públicos e 

subsidiar a política de gestão de pessoas, principalmente quanto à capacitação, 
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desenvolvimento no cargo ou na carreira, remuneração e movimentação de pessoal. 

A avaliação de desempenho do servidor deverá ser composta por critérios e fatores 

que reflitam suas competências aferidas no desempenho individual das tarefas e 

atividades a ele atribuídas. Cada unidade do órgão deverá construir um plano de 

trabalho contendo, entre outras coisas, as metas de desempenho individuais. A 

avaliação deverá ser composta por: autoavaliação, avaliação pela chefia imediata e 

avaliação pelos pares. Após a consolidação das pontuações, deverá ser dado 

retorno aos avaliados, visando a discussão dos resultados obtidos na avaliação de 

desempenho (BRASIL, 2008). 

Em 2010, o Decreto nº 7.133/10 (BRASIL, 2010) regulamenta a Lei nº 

11.784/08 e estabelece os critérios e procedimentos gerais a serem observados 

para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional e o 

pagamento das gratificações de desempenho. Na avaliação de desempenho 

individual dos servidores públicos, além do cumprimento das metas de desempenho 

individual, deverão ser avaliados os seguintes fatores mínimos: produtividade no 

trabalho, com base em parâmetros previamente estabelecidos de qualidade e 

produtividade; conhecimento de métodos e técnicas necessários para o 

desenvolvimento das atividades referentes ao cargo efetivo na unidade de exercício; 

trabalho em equipe; comprometimento com o trabalho; e cumprimento das normas 

de procedimentos e de conduta no desempenho das atribuições do cargo. Ainda 

poderão ser incluídos, entre os fatores mínimos a serem avaliados, um ou mais dos 

seguintes fatores: qualidade técnica do trabalho; capacidade de 

autodesenvolvimento; capacidade de iniciativa; relacionamento interpessoal; e 

flexibilidade às mudanças (BRASIL, 2010). 

O decreto nº 7.133/10 buscou implementar a avaliação de forma 

participativa, no modelo 360º, e instituiu a Comissão de Acompanhamento da 

Avaliação de Desempenho (CAD) e o Comitê da Avaliação de Desempenho. A 

instituição do comitê assegura ao avaliado o direito de recorrer da avaliação, caso 

dela discorde, e estabelece qual o procedimento para tanto. 

Em 2013, o governo federal lançou o manual de orientação para a gestão do 

desempenho (BRASIL, 2013), que tinha como objetivo orientar gestores, servidores 

e colaboradores dos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, quanto à operacionalização específica da 

sistemática para avaliação de desempenho, de que tratam a Lei no 11.784, de 22 de 
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setembro de 2008 (BRASIL, 2008), e o Decreto no 7.133, de 19 de março de 2010 

(BRASIL, 2010). Por meio deste manual, a Secretaria de Gestão Pública (SEGEP) 

pretendia auxiliar no entendimento dos procedimentos e das rotinas necessárias à 

realização da gestão do desempenho, assim como uniformizar conceitos e oferecer 

bases teóricas de forma sistemática e criteriosa (BRASIL, 2013). 

Contudo, apesar da legislação, da orientação do governo e de todas as 

contribuições que a gestão do desempenho pode trazer, nem sempre ela é 

introduzida no cotidiano organizacional público. De acordo com Odelius e Santos 

(2007), ainda existem muitos sistemas de avaliação estanques, que não possuem 

relação com qualquer conjunto de ações destinadas ao aperfeiçoamento dos 

desempenhos. Dessa forma, a avaliação de desempenho não se encontra inserida 

em um sistema de gestão de desempenho, traduzindo-se em uma iniciativa pontual 

e burocrática. 

Segundo Barbosa (1996, p. 60), “a meritocracia e avaliação de desempenho 

são temas extremamente polêmicos, além de serem questões controversas tanto no 

âmbito do serviço público, como no das empresas privadas”. 

Bergue (2011) menciona que a administração pública muitas vezes sofre 

com a significativa resistência à implantação de rotinas que envolvem a medição 

mais efetiva do desempenho dos servidores. Essa resistência à institucionalização 

da gestão do desempenho está localizada nas pessoas e em suas relações, 

significativamente influenciadas pela cultura que as cerca. Diante disso, a introdução 

da gestão do desempenho não deve ser feita de maneira abrupta, e sim por medidas 

que permitam a todos os atores envolvidos compreender as transformações em 

curso, permitindo a eles assimilar os reflexos positivos que esse processo pode 

trazer. Nesse sentido, nenhuma avaliação será possível sem que no planejamento 

estejam envolvidos os atores interessados num processo de negociação e 

contratualização de metas de trabalho. 

Segundo Dias (2010), avaliar o desempenho nas organizações públicas 

brasileiras tem sido um grande desafio, pois este procedimento deve estar pautado 

num sistema de recompensas justo, baseado em critérios de desempenho, 

representando o maior objetivo da gestão de pessoas da administração 

contemporânea. Além disso, os gestores devem passar a ser concebidos como 

agentes primordiais na gestão de pessoas e, com isso, devem estar habilitados para 
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favorecer a criação de um ambiente institucional focado no cidadão, no trabalho em 

equipe e na iniciativa das pessoas. 

A avaliação de desempenho na administração pública pode encontrar 

diversas limitações, dentre elas: resistência e descrença no programa por parte de 

avaliados e avaliadores; cultura organizacional; legislação engessada; adoção de 

sistemas e critérios inadequados; falta de preparo dos envolvidos no processo; 

julgamentos tendenciosos; resultados imprecisos; falta de efetividade nas políticas 

adotadas e de integração com outros sistemas de gestão de pessoas; 

descontinuidades de governo, e ausência de real vontade política (ODELIUS, 2010; 

TORRES, 2012). 

Bergue (2011 apud Silva et al., 2016) complementa com mais alguns 

dificultadores do processo de implantação do programa de avaliação de 

desempenho dos servidores: a cultura de avaliação ainda embrionária na 

administração pública; o entendimento da avaliação de desempenho como 

mecanismo para a demissão de servidores; a insatisfação com a política 

remuneratória; e a insuficiência de pessoas em algumas atividades/áreas. 

Segundo Odelius (2010), para que seja possível instituir um sistema de 

gestão do desempenho eficaz são necessários: o acompanhamento e incorporação 

dos conhecimentos acumulados na política e práticas organizacionais com relação à 

temática; e um melhor preparo dos responsáveis por desenvolver, implementar, 

acompanhar e aprimorar o sistema de gestão e de avaliação de desempenho, com o 

objetivo de adquirir as competências necessárias para se ter uma gestão inovadora 

e capaz de superar as resistências e as restrições legais. 

Bergue (2011) complementa relatando alguns pontos que as organizações 

públicas devem observar na implantação da gestão do desempenho: 

 
 
a) Alinhar os parâmetros e metas de desempenho das pessoas e equipes 

em relação às diretrizes e objetivos organizacionais e de governo, ou 
seja, para a estratégia da organização [...]; 

b) ampliar a perspectiva de análise da avaliação para a gestão de 
desempenho;  

c) reconstruir o significado dominante dado à compensação pelo 
desempenho: da remuneração para os elementos de desenvolvimento;  

d) assumir a dimensão subjetiva da gestão e em especial da avaliação, 
aprendendo a lidar com a complexidade e as imprecisões que lhes são 
inerentes; 

e) incluir nos circuitos de debates sobre gestão os elementos culturais, 
passando a considerar essas especificidades como componentes da 
gestão;  
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f) voltar-se para os esforços de desenvolvimento de soluções gerenciais 
endógenas;  

g) preparar o gestor para a gestão do desempenho, e este preparará os 
demais atores organizacionais;  

h) desenvolver o senso e a capacidade de promover a autoavaliação 
(BERGUE, 2011, p. 590). 

 
 

De acordo com Santos e Cardoso (2002), um sistema de avaliação de 

desempenho consistente e eficiente poderá ser um instrumento de gestão de 

pessoal sob o ponto de vista do sistema do mérito, como também tornará possível a 

implantação de mecanismos remuneratórios com base no desempenho, qualidade e 

produtividade das atividades desenvolvidas, individual e coletivamente. Até hoje, na 

administração pública brasileira, a avaliação de desempenho não obteve sucesso 

nas tentativas de desprender-se da discricionariedade, da tolerância, do 

paternalismo, da condescendência e da displicência que sempre fazem os 

instrumentos de avaliação dos servidores caírem em desuso.  

 

3.4 SERVIDOR PÚBLICO E O ESTÁGIO PROBATÓRIO  

 

Nos últimos anos vêm aumentando o número de cidadãos brasileiros cujo 

principal objetivo profissional é a investidura em carreiras das organizações públicas. 

No Brasil, segundo Tomazzani et al. (2016), o ingresso de qualquer cidadão aos 

cargos de provimento efetivo está condicionado à realização de concurso público e 

aprovação em estágio probatório, conforme previsto na Constituição Federal de 

1988. 

A administração pública realiza o concurso público, segundo Fraga e Martins 

(2012), para selecionar os servidores públicos, sendo a escolha feita por critério de 

maior pontuação de provas ou provas e títulos. 

O concurso público é um mecanismo da administração pública que visa a 

moralidade, eficiência e evolução do serviço público, por meio do qual todos os 

cidadãos têm igualdade de acesso aos cargos públicos, desde que atendam aos 

requisitos estabelecidos em lei, manifestando, assim, o princípio da isonomia 

(AMORIM et al., 2011). 

Denomina-se servidor público o ocupante do cargo público que se submete 

a um estatuto que regulamenta remuneração, direitos, vantagens e condições 

previdenciárias. Este estatuto é o conjunto de normas que compõem o Regime 
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Jurídico Único dos servidores públicos federais, instituído pela Lei nª 8112, de 1990 

(FRAGA; MARTINS, 2012). 

A Lei nº 8.112/90, em seu artigo 3º caput e parágrafo único esclarece o 

conceito de cargo público:  

 
 
Art. 3º Cargo Público é o conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um 
servidor.  
Parágrafo único: Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são 
criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres 
públicos, para provimento em caráter ou em comissão (BRASIL, 1990). 

 
 

O termo “servidor público”, segundo Fraga e Martins (2012), surgiu na 

Constituição de 1988 e constitui uma espécie de agente público, que mantém 

relação de trabalho profissional com o Estado ou demais entidades públicas a ele 

ligadas, de caráter não eventual e com vínculo de dependência. Os servidores 

públicos, em sentido amplo, são “pessoas físicas que prestam serviços ao Estado e 

às entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante 

remuneração paga pelos cofres públicos” (DI PIETRO, 2007). 

A administração pública, diante da conjuntura política e econômica, requer 

cada vez mais servidores comprometidos e eficientes, de modo que atendam às 

demandas impostas pela população. De acordo com Soares (2012), o servidor 

público deve atuar de maneira estratégica, com uma visão inovadora, de modo que 

consiga transformar ideias em ações e ações em projetos consistentes. O servidor 

deve: ser receptivo a novas demandas; identificar a necessidade de mudanças no 

ambiente de trabalho; solucionar problemas que estão dentro da sua competência; 

sugerir soluções para os problemas identificados na área de atuação e setores 

vizinhos, quando lhe é permitido; sugerir soluções inovadoras para melhoria no 

ambiente organizacional; utilizar os recursos disponíveis de maneira eficiente; 

absorver com facilidade as mudanças organizacionais, proporcionando um bom 

relacionamento entre os colegas de equipe; entre outras atitudes. 

Segundo Amorim et al. (2011), o concurso público se mostra eficaz para 

medir conhecimento técnico dos futuros servidores, mas não prevê uma avaliação 

dos aspectos comportamentais. Diante dessa limitação, o concurso público pode 

permitir o ingresso de pessoas com perfis inadequados para exercício das 

atribuições inerentes ao cargo. Diante disse, o estágio probatório dever permitir que 
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a administração pública selecione o seu quadro de servidores não só através do 

conhecimento técnico, como também pela avaliação de outras qualidades e 

competências, que só podem ser avaliadas quando o servidor estiver 

desempenhando suas tarefas diárias. 

A Administração Pública, de acordo com Alves (2007), deve poder 

selecionar seu quadro de pessoal da melhor forma, o que significa necessariamente 

conjugar o conhecimento técnico a um conjunto de outras qualidades, como a 

idoneidade moral, a responsabilidade, assiduidade, entre outras atitudes, que 

somente podem ser aferidas ao longo do estágio probatório e quando o servidor 

estiver no efetivo exercício de suas funções. 

Para Amorim et al. (2011), o estágio probatório é o período que o servidor 

tem para aprimorar suas habilidades, conhecer a rotina de trabalho e se identificar 

com as atividades. Nesse tempo, o servidor conhece a realidade da instituição e 

decide se deseja seguir na carreira. Já a instituição usa esse tempo para instruir, 

orientar e contribuir para o processo de formação do novo servidor. O estágio 

probatório é um período primordial para administração pública, pois nele é possível 

avaliar as habilidades do indivíduo e a sua relação com o trabalho e se ele atende às 

necessidades institucionais. Assim:  

 
 
O estágio probatório é um período de experiência, supervisionado pela 

Administração, destinado a verificar a real adequação de agentes públicos 
ocupantes de cargos de provimento efetivo ou de provimento vitalício na 
primeira fase da relação funcional que encetam com o Estado. [...] busca-se 
avaliar a retidão moral, a aptidão para a função, a disciplina, a 
responsabilidade, a assiduidade, a dedicação e a eficiência dos agentes 
empossados e em exercício, mediante observações e inspeções regulares. 
Neste período, além disso, deve a administração velar pelo treinamento e 
adaptação dos novos integrantes da administração pública, selecionados a 
partir de concurso público. (MODESTO, 2002, p.2, grifos do autor). 

 
 

Segundo Alves (2007), em todas as Constituições Federais, desde a Carta 

de 1934, existe dispositivo tratando expressamente do interstício entre a nomeação 

e a estabilidade do servidor público, cuja finalidade é propiciar à Administração 

Pública a sua avaliação no desempenho da função pública. Porém, foi a Emenda 

Constitucional nº 19/98 (BRASIL, 1998a) que deu novos contornos ao estágio 

probatório, pois instituiu a eficiência como um dos princípios norteadores da 

Administração Pública, além de alterar o período de estágio probatório de dois para 
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três anos, bem como estabelecer uma avaliação especial de desempenho, como 

condição para a aquisição da estabilidade. 

As mudanças trazidas pela Emenda Constitucional nº 19, de acordo com 

Modesto (2002), objetivavam impedir que o estágio probatório continuasse a ser 

uma mera exigência formal, porém, essas alterações só surtiriam efeito se fossem 

bem compreendidas e se houvesse vontade política e administrativa para 

implementá-las nos termos corretos, o que não ocorreu de fato. 

O servidor se submete ao estágio probatório nos três primeiros anos de 

efetivo exercício da sua carreira, sendo observados, dentre outros, os seguintes 

fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e 

responsabilidade. Se após esse período não ocorrer a aprovação no estágio 

probatório, o servidor será exonerado, ou, se for já servidor estável em decorrência 

de outro cargo, será reconduzido ao cargo que anteriormente ocupava. Sendo 

aprovado, o servidor automaticamente adquire a estabilidade no serviço público, ou 

seja, adquire o direito de permanência e de não ser exonerado do serviço público, 

salvo se praticar falta funcional grave comprovada e julgada por processo judicial ou 

processo administrativo, sempre sendo-lhe assegurados a ampla defesa e o 

contraditório. Diante disso, o servidor estável somente perderá o cargo em 

decorrência de sentença judicial transitada em julgado ou decorrente de processo 

administrativo disciplinar (FRAGA; MARTINS, 2012). Segundo Marconi: 

 
 
A avaliação deve ser utilizada como um incentivo positivo, certamente, e 
essa é sua principal função: estimular o desenvolvimento e o desempenho. 
Mas também é fundamental que seja possível desligar os servidores que 
não pretendem fazer qualquer esforço para desempenhar suas funções de 
forma adequada ou melhorá-la (MARCONI, 2006. p. 110). 

 
 

Sudano (2010) expõe que o estágio probatório é instrumento que demanda 

um processo administrativo detalhado, assegurando ao servidor a possibilidade de 

defesa, caso contrário, esse ato pode ser judicialmente questionado e 

posteriormente invalidado. Diante disso, muitos avaliadores têm receio de 

responder, inclusive judicialmente, por uma avaliação negativa apresentada, que 

pode culminar na exoneração do servidor. 

Contudo, segundo Sakai (2014), infelizmente não é incomum ver o estágio 

probatório sendo utilizado como ferramenta de intimidação e ameaça do servidor 
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avaliado. Diante disso, o estágio probatório não deve ser entendido como possível 

meio de retirada do servidor da função pública, em decorrência do não atendimento 

das expectativas do Poder Público. Esse período deve ser utilizado para identificar 

as aptidões e as falhas do agente público, com a finalidade de aprimorar o que está 

funcionando bem e corrigir as falhas.   

Elliot e Peaton (1994 apud SUDANO, 2010) sustentam que, na realidade, o 

estágio probatório não é utilizado para a exoneração de servidores com baixo 

desempenho, pois a porcentagem dos que são reprovados costuma ser 

insignificante. Esses autores relatam duas razões para este fato: os processos de 

seleção mediante concurso público costumam ser demorados, sendo preferível reter 

aqueles servidores com desempenho médio ou fraco do que ter um cargo vago por 

tanto tempo; e os gestores tendem a evitar os confrontos que são provocados nos 

casos de demissões. Além disso, o envolvimento emocional entre chefe e 

subordinado pode influenciar, a partir do momento que a chefia passa a conhecer os 

aspectos pessoais da vida do candidato – personalidade, família, vida particular, 

entre outros.  

O servidor em estágio probatório, de acordo com Tomazzani et al. (2016), é 

titular de competências e possui direito à carreira, mesmo que sua estabilidade 

ainda esteja dependendo de confirmação. Fraga e Martins (2012) complementam 

relatando que o servidor público em estágio probatório se sujeita aos deveres e 

responsabilidades do regime jurídico, mas não possui a estabilidade que os demais 

servidores estáveis possuem. 

A Lei nº 8.112/90 traz algumas hipóteses em que ocorre a suspensão da 

contagem do período de exercício durante o estágio probatório (BRASIL, 1990). 

Segundo Sakai (2014), não devem ser considerados os seguintes períodos como 

efetivo exercício:  

a) licenças, afastamentos e outras hipóteses de ausência ao serviço, quando 

houver funcionamento normal da administração pública;  

b) períodos de tempo ficto, artificialmente construídos por lei ordinária;  

c) o período de serviço prestado a outra pessoa ou entidade pública, para o 

mesmo ou outro cargo;  

d) o período de serviço prestado à mesma pessoa ou entidade pública, 

relativamente a outro cargo público;  
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e) o período de serviço prestado à mesma pessoa ou entidade pública, 

relativamente ao mesmo cargo, porém como interino, substituto, prestador 

de serviços ou ocupante de função de confiança, antes da transformação 

da natureza do cargo. 

Segundo Fraga e Martins (2012), o estágio probatório é o momento inicial da 

relação jurídica funcional, um período de confirmação do servidor, em que se inclui a 

avaliação, a adaptação e o treinamento em efetivo exercício. Nesse período existe a 

necessidade de uma comissão para realização da avaliação de desempenho e 

emissão de pareceres referentes ao desempenho do servidor, considerando-o apto 

ou inapto. 

 

3.4.1 Avaliação especial de desempenho no estágio probatório 

 

A Constituição Federal de 1988 expõe, em seu artigo 4º, que, para adquirir a 

estabilidade, além do cumprimento do tempo do estágio probatório, o servidor 

público deve se submeter à avaliação especial de desempenho por comissão 

instituída para este fim (BRASIL, 1988). 

A avaliação de desempenho não se constitui como uma atividade isolada, e 

sim um processo relevante, o qual possui objetivos, normas e aspectos próprios. 

Assim, segundo Meirelles (2005), a Avaliação Especial de Desempenho do Servidor 

em estágio probatório é um processo formado por um conjunto de procedimentos 

utilizados para detectar e quantificar o desempenho das atribuições no cargo 

investido pelo servidor. 

Sudano (2010) afirma que a avaliação especial de desempenho não é o 

único processo do estágio probatório, tendo em vista que esse é um período de 

primeiro contato do servidor com a instituição, sendo necessário que esta propicie 

sua adaptação, de modo a resolver possíveis conflitos entre suas expectativas 

iniciais e o real caráter de suas funções. O estágio probatório também deve ser um 

instrumento que busque socializar o servidor com a organização, prepará-lo para o 

exercício do cargo e confirmar a adequação do servidor recém-recrutado ao cargo 

ocupado. A organização deve definir determinados critérios, sistematizados em um 

procedimento de avaliação, que permitam indicar a este novo servidor o que se 

espera dele e mensurar se o seu comportamento se adequa àquelas expectativas. O 
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desejo do servidor de ser confirmado no cargo é o grande incentivo para que o seu 

comportamento se ajuste ao que a administração espera dele. 

De acordo com Modesto (2002), a avaliação especial de desempenho 

durante o estágio probatório é especial e obrigatória: 

 
 
É especial porque não se confunde com a avaliação normal de 
desempenho, realizada periodicamente pela Administração, voltada a aferir 
a qualidade da atuação de servidores estáveis. A avaliação no estágio 
probatório é avaliação global do período de prova, embora não seja 
obrigatoriamente concentrada num único momento, podendo ser 
desdobrada em etapas, de modo a captar a evolução do agente ao longo do 
tempo e suas dificuldades de adaptação. 
É obrigatória, pois não pode ser dispensada, nem admite a inércia da 
Administração, tendo sido eliminada do sistema constitucional a hipótese de 
aquisição da estabilidade por simples decurso de prazo. O servidor é 
também interessado na avaliação. Se não efetuada, não há aquisição da 
estabilidade. Logo, atualmente a avaliação traduz dever da Administração 
Pública e direito subjetivo do servidor, exigível inclusive perante o Poder 
Judiciário (MODESTO, 2002, p.14, grifos do autor). 

 
 

Para Diniz (2009), o processo de avaliação especial de desempenho deverá 

levar em conta dois aspectos: os quantitativos e os qualitativos. Sendo os 

quantitativos o trabalho que pressupõe a verificação, e os qualitativos, o processo 

contínuo de ajuizamento, de reflexão sobre o valor dos dados recolhidos. Os 

objetivos da avaliação no estágio probatório compreendem: a identificação da 

conquista dos objetivos propostos no planejamento do estágio probatório e quais os 

motivos para a obtenção ou não desses objetivos; o convite ao servidor para realizar 

uma análise crítica de seu trabalho e incentivo à Administração em olhar de forma 

crítica sua ação; a condução da revisão do planejamento e a melhoria dos 

planejamentos futuros; instituição de instrumento de controle de qualidade e 

contribuição para a formação de um juízo quanto à aptidão e capacidade do servidor 

no desempenho das atribuições do cargo. 

A dinâmica do estágio probatório, segundo Sudano (2010), está muito 

distante dos sistemas de gestão de desempenho discutidos atualmente, embora 

tenha em comum muito dos problemas e dificuldades na implementação de um 

processo de avaliação de desempenho. O foco das avaliações especiais de 

desempenho é o não desempenho, ou seja, estas avaliações não buscam indicar os 

servidores que se destacaram dos demais por um desempenho superior às 

expectativas, mas sim aqueles cujo desempenho foi inferior a um limite pré-
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estabelecido, alertando para sua inadequação à função executada. A determinação 

deste limite mínimo, como também os critérios que podem subsidiar esta indicação 

de inaptidão são questionados, de forma parecida aos limites e critérios de outros 

sistemas de avaliação. 

A avaliação no estágio probatório deve ser realizada em etapas, de maneira 

a facilitar o diagnóstico da evolução do servidor ao longo do período e suas 

dificuldades de adaptação. A avaliação especial de desempenho é obrigatória, pois 

é vetada a aquisição da estabilidade por simples decurso de prazo. Diante disso, a 

avaliação não pode ser dispensada, nem se admite a inércia da Administração. Sem 

a avaliação não há aquisição da estabilidade (SPITZCOVSKY, 2010). 

De acordo com Ferrari (1999), a avaliação especial de desempenho é um 

dever da Administração como também um direito do servidor. A Administração não 

pode prolongar indefinidamente a instabilidade do servidor, abstendo-se de avaliá-lo, 

pois isso seria jurídica e moralmente inadmissível. O servidor em estágio probatório 

tem o direito subjetivo de ser avaliado, para que possa almejar a estabilidade. 

Sudano (2010) assegura que, apesar de incorporada à Constituição Federal 

e ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a aplicação da avaliação especial 

de desempenho depende da área de recursos humanos para a efetiva 

implementação de procedimentos, de modo que possa alterar o resultado do estágio 

probatório como simples lapso de tempo. Para isso, é necessário que os objetivos 

deste instrumento sejam amplamente conhecidos, como também as mudanças 

incrementais possíveis de se incorporar, visando sua efetiva utilização, dentro das 

demandas existentes para cada carreira e as restrições instituídas pela norma geral. 

O servidor é avaliado por uma comissão especial nomeada por meio de uma 

portaria para essa finalidade e, segundo Soares (2012), esta comissão é 

responsável por acompanhar a avaliação de cada servidor, sendo que cada 

instituição tem a autonomia de determinar de quanto em quanto tempo seus 

servidores em estágio probatório serão avaliados. 

De acordo com Modesto (2002), a norma constitucional obriga que a 

avaliação seja feita por comissão, recusando validade à ação fiscalizadora exclusiva 

da chefia imediata ou do superior hierárquico. A comissão deve ser composta 

somente por servidores estáveis, pois somente eles podem assegurar a 

imparcialidade e contam com a necessária neutralidade para avaliar os servidores 

em estágio probatório. 
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O texto constitucional não determinou a periodicidade em que se deve dar 

esta avaliação e diante disso, esta periodicidade poderá ser determinada na lei de 

cada ente federativo, ou, caso não seja determinada em lei, caberá à Administração 

determiná-la, dentro de critérios de prudência e razoabilidade (FERRARI, 1999). 

Ao final do estágio probatório, segundo Alves (2007), a Administração deve 

se manifestar sobre a adequação, ou não, do servidor público em seu cargo, o que 

somente é possível fazer por meio de uma avaliação isenta, independente, motivo 

pelo qual a Constituição Federal estabelece que não é o superior hierárquico (chefe) 

do servidor que deve realizá-la, mas sim uma comissão especial. Para Fraga e 

Martins: 

 
 
A avaliação no estágio probatório deve realmente avaliar o servidor, de 
forma global, respeitando as etapas da avaliação e realizando as 
orientações para aqueles servidores que estão apresentando dificuldade no 
desempenho de suas atividades. É essencial que a comissão desempenhe 
eficazmente seu papel, pois, do contrário, a avaliação em estágio probatório 
se tornará apenas uma “etapa fria” para o alcance da estabilidade no 
serviço público, prejudicando a longo prazo, os destinatários do serviço 
prestado pela Administração Pública por ineficiência de seus agentes 
(FRAGA: MARTINS, 2012). 

 
 

Ainda segundo esses autores, o processo de avaliação especial de 

desempenho tem grande relevância e só terá a devida eficácia se for bem 

compreendido e se houver vontade política e administrativa de implementá-lo nos 

termos apropriados. A investigação e a análise dos meios e formas de avaliação do 

servidor público em estágio probatório são de suma importância, pois é por meio da 

aprovação no estágio probatório que o servidor público adquire a estabilidade no 

cargo. 

Modesto (2002) conclui que o desafio atual é dar efetividade à exigência 

constitucional do estágio probatório, realizando-o como processo administrativo 

contínuo, ordenado, garantidor dos direitos subjetivos dos servidores públicos, mas 

simultaneamente capaz de peneirar, do resultado do concurso público realizado, os 

servidores que realmente estão aptos ao desempenho do cargo público. O estágio 

probatório precisa deixar de transcorrer como simples lapso de tempo ou ser 

percebido com excessiva estreiteza, como se não tivesse significado. 
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3.4.2 Programa de Avaliação Especial de Desempenho do Colégio Pedro II 

 

O atual Programa de Avaliação do Estágio Probatório no Colégio Pedro II foi 

planejado e implementado em 2015 pela Coordenadoria de Planejamento e Gestão 

(COPLAG) e a sua execução é de responsabilidade da Comissão Interna de 

Acompanhamento de Avaliação de Desempenho e Estágio Probatório (CIAADEP). 

De acordo com o Manual de Avaliação de Desempenho no Estágio 

Probatório, o programa busca atender às exigências legais e tem como objetivos 

acompanhar e aprimorar o processo de avaliação de desempenho do servidor em 

estágio probatório nas atribuições do seu cargo. O intuito é que o programa possa 

promover o crescimento profissional e a integração institucional do novo servidor de 

forma democrática e participativa (COLÉGIO PEDRO II, 2015). 

Os principais atores envolvidos na avaliação especial de desempenho são: o 

avaliador (superior hierárquico ou chefia imediata do servidor avaliado); o servidor, 

através da autoavaliação; o Diretor Administrativo/Pedagógico/Área, para ciência; e 

o Diretor Geral/Pró-Reitor, que validará o processo depois de discutida a avaliação 

entre chefe imediato e avaliado. 

Ao avaliador compete: promover o acordo de trabalho com o servidor em 

estágio probatório, deixando claras suas atribuições e expectativas; acompanhar o 

desempenho do servidor; realizar reuniões periódicas para feedback e ajustes que 

se fizerem necessários; proceder à avaliação e dar ciência ao avaliado; registrar os 

resultados; propor soluções de melhoria para os problemas identificados; e 

encaminhar os formulários à CIAADEP, cumprindo os prazos estabelecidos para os 

devidos registros e análises conclusivas.  

O processo de avaliação especial de desempenho seguirá os seguintes 

procedimentos: 

1º – Termo de Ciência do novo Servidor Técnico Administrativo em 

Educação, por meio do qual este tomará ciência do Programa de 

Avaliação do Estágio Probatório por ocasião de sua posse. O termo 

deverá ser arquivado na pasta do servidor.  

2º – Realização do acordo de trabalho, em que serão formalizadas as 

atribuições, as competências necessárias à área de atuação e alinhadas 

às expectativas.  
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3º – Apresentação do instrumento de avaliação e das normas que o 

regulamentam aos atores envolvidos, antes de iniciada a avaliação. 

4º – Autoavaliação, em que o servidor avaliado deverá preencher o 

formulário de autoavaliação;  

5º – Avaliação de Desempenho pela chefia imediata, em que o avaliador 

deve tomar ciência da autoavaliação do servidor utilizando-a como 

subsídio para avaliá-lo, promovendo assim o diálogo entre as partes.  

6° – Validação da avaliação pelo Diretor Pedagógico/Administrativo/Área e 

posteriormente pelo Diretor Geral do Campus/Pró-Reitor. 

7º – Ciência do resultado pelo avaliado, sendo necessária sua assinatura em 

campo próprio do formulário.  

8º – Encaminhamento do Resultado à CIAADEP. 

9º – Em caso de recursos, estes deverão ser interpostos através de abertura 

de Processo Administrativo, até o 10º dia após ciência do Resultado da 

Avaliação de Desempenho. Deverá ser dirigido ao Pró-Reitor de Gestão 

de Pessoas, que designará equipe multidisciplinar para análise e 

parecer. O recurso poderá ser interposto em última instância ao 

Conselho Superior do Colégio Pedro II (CONSUP), em até dez dias, 

após o servidor tomar ciência do parecer da Comissão de Recurso. No 

formulário de recurso, as possíveis irregularidades detectadas no 

processo de avaliação deverão ser fundamentadas e a Comissão de 

Recurso deve apreciar o pedido de Revisão no prazo de 30 dias, a partir 

do seu recebimento. Quando verificadas incorreções, a Comissão 

identificará as causas do problema e adotará medidas para solucioná-

las. 

O programa de avaliação de desempenho do Colégio Pedro II utiliza os 

fatores definidos em lei: Assiduidade, Disciplina, Capacidade de Iniciativa, 

Produtividade e Responsabilidade. Na avaliação desses fatores serão observadas 

as seguintes evidências:  

 

Assiduidade: 

 É pontual e permanece no local de trabalho durante o expediente. 

 As eventuais chegadas com atraso ou saídas antecipadas realizam-se 

com a autorização do chefe imediato.  
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 Dá conhecimento e/ou solicita autorização da chefia imediata para 

ausentar-se do local de trabalho, por motivos justificados.  

 Quando falta ao trabalho o faz com justificativa legal. 

 

Disciplina: 

 Observa a hierarquia funcional e cumpre com presteza as atribuições e 

encargos recebidos.  

 Mantém relacionamentos baseados no respeito mútuo, evitando conflitos 

interpessoais.  

 Observa princípios ético-profissionais no desempenho de suas funções. 

Sabe ouvir e repassar informações, tendo habilidade para dar e receber 

feedback.  

 Evita comentários que comprometam a imagem da Instituição e/ou 

prejudiquem o ambiente de trabalho.  

 

Capacidade de iniciativa:  

 Apresenta ideias, sugestões, informações e críticas que possam contribuir 

para melhoria do trabalho.  

 Executa seu trabalho sem necessidade de ordens e orientações 

constantes.  

 Manifesta interesse em desenvolver-se e progredir profissionalmente, 

buscando os meios adequados para adquirir novos conhecimentos e 

experiências relacionadas ao seu campo de atuação.  

 Desenvolve trabalhos em equipe, mantendo atitude participativa e 

colaboradora, respeitando as diferenças dos componentes da equipe e 

integrando-se ao grupo.  

 Transforma conflitos em oportunidades de harmonizar ideias, propósitos e 

interesses.  

 Mostra-se interessado e disponível às mudanças. 

 

Produtividade:  

 Executa o trabalho no prazo acordado com a chefia imediata.  
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 O nível de atenção que dispensa à execução de seu trabalho é suficiente 

para levar a um resultado de boa qualidade.  

 Organiza as tarefas e dedica-se à [sua] execução, observando as 

prioridades.  

 O volume de trabalho produzido é proporcional à sua complexidade.  

 Identifica tarefas e as realiza antes que se tornem urgentes, buscando 

formas de melhorar resultados.  

 

Responsabilidade:  

 Corresponde à confiança que lhe é dada no trabalho.  

 Assume as consequências de suas próprias atitudes.  

 Resguarda fatos de interesse da administração, agindo com discrição.  

 Exerce com zelo e dedicação as atribuições do cargo/função.  

 Zela pelo patrimônio da instituição. Evita desperdício de material e gasto 

desnecessário. 

 

A Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos no 

Estágio Probatório no Colégio Pedro II é realizada em três etapas. A primeira etapa 

aos nove meses de efetivo exercício, a segunda etapa aos 18 meses de efetivo 

exercício, e a terceira e última etapa aos 32 meses de efetivo exercício. Ao final da 

segunda etapa, sendo o servidor bem avaliado, ou seja, obtendo conceito acima de 

70 pontos, fará jus à Primeira Progressão por Mérito. No caso de o superior 

hierárquico e/ou o avaliado estiverem em gozo de férias durante o período de 

avaliação, esta deverá ser executada até 15 dias após o seu retorno ao exercício do 

cargo. 

Ao final de cada etapa, será computado um Resultado Parcial – RP, obtido 

pela aplicação da seguinte fórmula: 

RP= (1PA + 3PC)  

       4 

 

Em que PA é a soma dos pontos obtidos na autoavaliação e PC é a soma 

dos pontos obtidos na avaliação pela chefia imediata.  
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O Resultado Final (RF) será obtido pela média ponderada entre os três 

primeiros resultados parciais do Estágio Probatório, conforme fórmula abaixo, 

atribuindo-se peso 1 aos dois primeiros RPs e peso 2 ao terceiro resultado parcial 

(RP): 

RF= RP1 + RP2 + 2RP3 

      4 

 

Se, em qualquer das etapas da avaliação, o servidor apresentar resultado 

inferior a 70 pontos, ou, ainda, obtiver em algum dos indicadores pontuação inferior 

a três, o avaliador deverá justificar tal pontuação e indicar ações que visem à 

melhoria do desempenho no respectivo quesito. Neste caso, será procedido 

acompanhamento mais efetivo do processo de avaliação. O avaliador identificará 

pontos fortes e fracos nos desempenhos individuais, a fim de subsidiar a elaboração 

dos programas de capacitação e políticas de saúde da Instituição.  

A avaliação será efetuada pela chefia imediata e pelo próprio servidor 

(autoavaliação), e discutida em conjunto, sendo, posteriormente, validada pelo 

Diretor da área e Diretor Geral do Campus/Pró-Reitor do avaliado, visando 

possibilitar um maior equilíbrio dos conceitos obtidos e a redução da subjetividade 

da avaliação. Será considerado apto no Estágio Probatório o servidor que obtiver, no 

resultado final, o mínimo de 70 pontos do total de cem pontos previstos, e o mínimo 

de 50% em cada fator considerado individualmente. 

Ao final do processo de Avaliação do Estágio Probatório, após a apuração 

da média final das três etapas, a CIAADEP será responsável pela emissão do 

parecer final, devendo propor: em caso de Aprovação, a efetivação do servidor no 

cargo; e em caso de Reprovação, a exoneração do cargo, no caso de servidor não 

estável ou recondução ao cargo anteriormente ocupado, no caso de servidor estável 

no serviço público federal. 

É competência da CIAADEP providenciar a publicação da homologação do 

resultado no Diário Oficial da União concedendo estabilidade ao servidor, bem como 

arquivar as avaliações e registros nos assentamentos funcionais do servidor. 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo se apresenta a metodologia utilizada na pesquisa. Serão 

relatados a classificação, o campo e os sujeitos da pesquisa, e demonstrado como 

se deu a coleta e o tratamento dos dados. 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 
Minayo, com uma perspectiva filosófica, considera a pesquisa como: 

 
 
[...] atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da 
realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca, 
que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É 
uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se 
esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados 
(MINAYO, 1993, p. 23). 
 
 

Já para Gil (1999, p. 42), a pesquisa constitui um “processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos”, possuindo, assim, um caráter pragmático. 

A pesquisa tem abordagem qualitativa, em que o pesquisador tem a função 

de obter um panorama profundo do contexto social estudado, o que pode envolver a 

interação com as vidas cotidianas de pessoas, comunidades, grupos e 

organizações. O método qualitativo busca compreender fenômenos em seus 

próprios contextos específicos. Para se captar dados sobre a percepção dos atores 

no campo de estudos, é necessário prestar atenção, combater ideias pré-concebidas 

em relação ao tema e estabelecer empatia com os estudados (GRAY, 2012). 

Dessa forma:  

 
 
A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o 
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em 
números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos 
e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de 
dados e o pesquisador é o instrumento-chave. [...] Os pesquisadores 
tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado 
são os focos principais de abordagem (SILVA, 2001, p. 20). 
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De acordo com definição proposta por Vergara (2006), a natureza desta 

pesquisa é aplicada, pois ela foi motivada essencialmente pela necessidade de 

resolver questões concretas e com finalidade prática. Silva (2001) complementa 

dizendo que a pesquisa aplicada tem como objetivo gerar conhecimentos para 

aplicação prática como o intuito de solucionar problemas específicos que envolvem 

verdades e interesses locais. Este trabalho envolverá pesquisa bibliográfica e 

investigação documental para referencial teórico, além de pesquisa de campo, 

através de entrevistas com pessoas intimamente envolvidas com a temática. 

 

4.2 CAMPO DA PESQUISA 

 

O campo da pesquisa é o Colégio Pedro II (CPII), uma das mais tradicionais 

instituições públicas de ensino do Brasil, fundado em 02 de dezembro de 1837. A 

instituição pesquisada localiza-se no Estado do Rio de Janeiro (RJ). Em 179 anos de 

existência, o CPII passou por diversos períodos de expansão e modernização e 

recentemente foi equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, com a sanção da Lei 12.677/2012 (BRASIL, 2012). 

Sendo uma Instituição Federal de Ensino, o Colégio Pedro II é vinculado ao 

Ministério da Educação e tem natureza autárquica, com autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didática pedagógica e disciplinar, de característica 

pluricurricular e multicampi, especializado na oferta de Educação Básica e 

Tecnológica. Para tal, o CPII conta hoje com 14 campi, sendo 12 no município do 

Rio de Janeiro, um em Niterói e um em Duque de Caxias, além de uma unidade de 

educação infantil que, juntas, atendem a quase 13 mil alunos, desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio Regular e Integrado, além da Educação de Jovens e 

Adultos (Proeja). 

Sua missão institucional é:  

“Promover a educação de excelência, pública, gratuita e laica, por meio da 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, formando pessoas 

capazes de intervir de forma responsável na sociedade”. 

E sua visão de futuro para 2018 é: 

“Ser uma instituição pública de excelência em educação integral e inclusiva, 

consoante com o mundo contemporâneo e as novas técnicas e tecnologias, 
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comprometida com a formação de cidadãos, visando uma sociedade ética e 

sustentável”. 

Além destes dois direcionadores estratégicos, delineiam sua identidade 

empresarial os seguintes valores organizacionais: 

“Ética, Excelência, Competência, Compromisso social e Inovação”. 

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa são os servidores Técnico-Administrativos em 

Educação do Colégio Pedro II que terminaram o estágio probatório em 2017. Este 

critério foi utilizado por se entender que a experiência de vivência no processo de 

estágio probatório é recente, facilitando assim a pesquisa. 

Segundo Gray (2012), quando não é possível avaliar uma população inteira, 

seja por seu tamanho ou por falta de recursos para a pesquisa, é possível selecionar 

uma amostra de pessoas para ser avaliada. Além disto, a pesquisa qualitativa 

pressupõe a exploração, de forma aprofundada, dos fenômenos a serem 

investigados e, dessa forma, a representatividade dos sujeitos é o foco, e não o 

tamanho de uma amostra.  

Nesta pesquisa, a escolha dos respondentes aconteceu por tipicidade, em 

que são selecionadas pessoas representativas da população-alvo (VERGARA, 

2006). Primeiramente adotou-se como critério a escolha de dois campi e uma pró-

reitoria, sendo escolhidos os campi Realengo II e São Cristóvão I, e a Pró-reitoria de 

Gestão de Pessoas, pois estas unidades apresentam maior quantitativo de 

servidores que terminaram o estágio probatório em 2017, demonstrando assim 

maior representatividade.  

O plano de carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação está 

estruturado em cinco níveis (A, B, C, D e E), classificados a partir do nível de 

escolaridade, responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas e formação 

especializada (BRASIL, 2005). Diante disso, foram confeccionadas planilhas com 

todos os servidores de níveis D e E. Este critério foi determinado devido ao fato de 

tais cargos terem como requisito mínimo de ingresso o nível médio ou técnico 

completo. Em seguida foram enviados 55 questionários para os referidos servidores, 

dos quais 35 foram respondidos. 
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Observou-se que muitos dos servidores recém-efetivados em 2017 ocupam 

cargos de gestão e 15 dentre os servidores respondentes se encaixam nas duas 

situações, sendo servidores avaliados e gestores ao mesmo tempo. Contudo, o 

questionário foi respondido na condição somente de avaliados. 

Com o objetivo de impedir a identificação dos respondentes, resguardando o 

sigilo e sua privacidade, os servidores TAEs que responderam ao questionário foram 

identificados nesta dissertação como TAE-01, TAE-02, TAE-03, [...], TAE-34 e TAE-

35. 

 

Quadro 12 – Lista de respondentes 

Lotação Respondentes Quantidade 

PROGESP Técnico-administrativos em Educação – TAEs 9 

Realengo II Técnico-administrativo em educação – TAEs- 17 

São Cristóvão I Técnico-administrativo em educação – TAEs- 9 

Total 35 

Fonte: A autora (2018). 

 

Cada questionário foi encaminhado segundo orientação de Vergara (2006), 

com uma apresentação relatando o objetivo e a relevância da pesquisa, bem como a 

importância da participação dos servidores. Foi garantido aos respondentes que os 

dados fornecidos seriam utilizados apenas para fins científicos e o tratamento das 

respostas aconteceria de forma anônima e confidencial. 

 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados foram aplicados instrumentos adequados para 

responder às questões propostas neste estudo, considerando que se trata de uma 

pesquisa de caráter qualitativo, em que houve interpretação dos fenômenos e 

atribuição de significados.  

A coleta dos dados foi iniciada por meio da investigação documental, para se 

conhecer leis, decretos, resoluções e demais normativas e que construíram e 

orientaram as políticas de Gestão de Pessoas, tanto em nível federal quanto em 

nível institucional e, mais especificamente, que dispõem sobre a avaliação especial 

de desempenho no serviço público e no Colégio Pedro II, sempre relacionadas à 
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comprovação dos objetivos ou premissas propostas por essa pesquisa. A análise 

documental foi fundamental para o entendimento da legislação em vigor que trata da 

avaliação especial de desempenho e também para compreender as normas 

instituídas pelo Colégio para se adequar às leis federais.  

Também foram consultados manuais e planilhas internas da Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II, que ainda não receberam tratamento 

analítico, disponibilizados exclusivamente para fins desta pesquisa, sendo possível 

levantar e descrever o atual modelo de avaliação de desempenho da instituição. 

O outro instrumento de coleta utilizado foi um questionário, tipo survey, 

composto por 21 perguntas, que foi enviado por e-mail e disponibilizado em link do 

aplicativo Survey Monkey, para os servidores. 

Os servidores responderam a um conjunto de perguntas abertas e fechadas, 

tendo como objetivo obter suas percepções sobre a temática abordada. As 

perguntas do questionário foram elaboradas de acordo com as categorias 

apresentadas no quadro 13, e o questionário encontra-se no Apêndice A deste 

trabalho. Foram excluídas do quadro as perguntas 1, 2 e 3, por estarem 

relacionadas ao perfil dos respondentes e dados funcionais. 

 

Quadro 13 – Fontes inspiradoras das perguntas do questionário 

Pergunta Categoria Fontes 

4 
Administração 
Pública 

Abrucio (2007), Brasil (1988). 

5, 6 e 7 
Cunha (2012), Dutra (2013), Santos (1999), 
Tanure (2007), Ulrich et al. (2017). 

8 e 9 
Avaliação de 
Desempenho 

Dias (2010), Odelius (2010), Torres (2012). 

10 a 21 
Estágio Probatório e 
Avaliação Especial 
de Desempenho 

Amorim (2011), Diniz (2009), Fraga e Martins 
(2012), Modesto (2002), Sudano (2010).  

Fonte: A autora (2017). 
 

O instrumento foi submetido a um pré-teste com o objetivo de evidenciar 

possíveis falhas na redação, tais como: complexidade das questões, imprecisão na 

redação, desnecessidade das questões, constrangimentos ao informante, exaustão 

etc. (GIL, 1999). 

A seleção de pessoas para o envio do pré-teste foi realizada de acordo com 

a vivência da pesquisadora na Instituição. Nesse sentido, foram selecionados três 

técnico-administrativos que possuem uma visão técnica e analítica do processo, 
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partindo da premissa de que todo respondente deveria ter terminado o estágio 

probatório em 2017. O convite para responder ao pré-teste foi enviado por e-mail e 

esteve disponível por um período de cinco dias. Após ajuste decorrente do pré-teste, 

o questionário foi enviado para os servidores e a coleta de dados foi realizada nos 

meses de novembro e dezembro de 2017. 

 

4.5 TRATAMENTO DE DADOS 

 

Os dados obtidos nos questionários foram tratados por meio do método da 

análise de conteúdo. Segundo Bardin (2011, p. 42), a análise de conteúdo é:  

 
 
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permeiam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 42). 

 
 

De acordo com Bardin (2011), a função primordial da análise do conteúdo é 

o desvendar crítico, pois permite a descrição analítica. É um método de categorias 

que permite classificar os componentes do significado da mensagem em uma 

espécie de gavetas. A análise de conteúdo é também uma análise de significados, 

pois permite uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo extraído 

das comunicações e sua respectiva interpretação. Ela procura conhecer aquilo que 

está por trás do significado das palavras. 

Bardin (2011) declara que os passos para análise de conteúdo são: a pré-

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. Na pré-análise, o 

material é organizado, compondo o corpo da pesquisa. Os documentos são 

escolhidos, formulam-se hipóteses e elaboram-se indicadores que irão nortear a 

interpretação final, porém, é fundamental observar algumas regras:  

a) exaustividade: é sugerido esgotar todo o assunto sem omissão de 

qualquer parte;  

b) representatividade: preocupa-se com amostras que representem o 

universo da pesquisa;  

c) homogeneidade: neste caso, os dados devem referir-se ao mesmo tema, 

serem coletados por meio de técnicas iguais e indivíduos semelhantes;  
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d) pertinência: é necessário que os documentos sejam adaptados aos 

objetivos da pesquisa; e  

e) exclusividade: um elemento não deve ser classificado em mais de uma 

categoria. 

 

Bardin (2011) apresenta os critérios de categorização, ou seja, escolha de 

categorias (classificação e agregação), que são uma forma de pensamento e 

refletem a realidade, de forma resumida, em determinados momentos. No método 

análise do conteúdo, as categorias são vistas como rubricas ou classes que 

agrupam determinados elementos, reunindo características comuns. No processo de 

escolha de categorias adotam-se os critérios semântico (temas), sintático (verbos, 

adjetivos e pronomes), léxico (sentido e significado das palavras – antônimo ou 

sinônimo) – e expressivo (variações na linguagem e na escrita).  

Na fase de interpretação dos dados, o pesquisador precisa retornar ao 

referencial teórico, procurando embasar as análises de maneira a dar sentido à 

interpretação, uma vez que as interpretações pautadas em inferências buscam o 

que se esconde nos significados das palavras, para apresentarem, em profundidade, 

o discurso dos enunciados. O tratamento dos resultados compreende sua 

codificação e as inferências (BARDIN, 2011). 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta o perfil dos servidores técnico- administrativos que 

terminaram o estágio probatório em 2017 no Colégio Pedro II, a categorização e 

análise dos dados. 

 

5.1 PERFIL DA POPULAÇÃO-ALVO 

 

O Colégio Pedro II possui atualmente 2.349 servidores, sendo 1.387 docentes 

e 962 técnico-administrativos, como demostrado no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Quantidade de servidores por segmento 

 
Fonte: SUAP (2017). 

 

Esta pesquisa teve como recorte os servidores técnico-administrativos que 

realizaram o concurso público de 2013 e ingressaram na instituição em 2014, 

encerrando o período de estágio probatório até o final de 2017. 

Em 2014, ingressaram, no Colégio Pedro II, 372 servidores técnico-

administrativos, porém, 66 destes servidores foram exonerados antes do final do 

estágio probatório, tendo como motivação principal da exoneração a posse em outro 

cargo público inacumulável. 

Segundo Ferreira e Freire (2001), a alta rotatividade afeta de forma negativa o 

funcionamento e produtividade dos serviços públicos, pois são necessários tempo e 

recursos para a realização de um novo concurso público para recrutar pessoas 

aptas para repor a força de trabalho e, posteriormente, custos com treinamento e 
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capacitação. Além dos custos financeiros, a saída precoce de servidores pode 

resultar em quebra do fluxo de trabalho e perda de historicidade da organização. 

Portanto, em 2017, 306 servidores técnico-administrativos concluíram com 

sucesso o estágio probatório no Colégio Pedro II. Deste total, 133 servidores são do 

sexo masculino e 173 são do sexo feminino, como demonstra o gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Quantitativo de servidores por sexo 

 

Fonte: SUAP (2017). 

 

O Colégio Pedro II, nos últimos anos, tem realizado concurso público 

somente para cargos com níveis de classificação “C”, “D” e “E”, em que o requisito 

mínimo para o nível “C” é o ensino fundamental completo, para o nível “D”  o ensino 

médio completo e para o nível “E” o ensino superior completo. Dos servidores que 

concluíram o estágio probatório em 2017, 109 são da nível “C”, 116 da nível “D” e 81 

da nível “E”, conforme demonstrado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Quantitativo de servidores por nível de classificação 

 
Fonte: SUAP (2017). 
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O Colégio Pedro II tem, em sua estrutura organizacional, os seguintes locais 

de lotação: Reitoria, cinco Pró-Reitorias, 14 Campi e uma Unidade Descentralizada 

de Educação Infantil. Os servidores em questão se encontram distribuídos de acordo 

com o gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Quantitativo servidores por Reitoria/Pró-Reitoria 

 
Fonte: SUAP (2017). 

 

5.2 CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS 

 

As categorias desta pesquisa foram definidas a priori pela pesquisadora de 

acordo com os objetivos do estudo, constituindo, assim, os principais temas desta 

dissertação. Diante disso, as categorias utilizadas no questionário foram:  
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a) Administração Pública; 

b) Gestão de Pessoas; 

c) Avaliação de Desempenho no Estágio Probatório. 

 

Após a aplicação dos questionários, a pesquisadora realizou a pré-análise do 

material coletado, com o intuito de definir os indicadores presentes nas respostas, 

possibilitando a subcategorização dos dados. 

As subcategorias foram escolhidas por seu nível de importância e quantidade 

de vezes em que a palavra ou ideia foi citada pelos respondentes, e serviram como 

base para análise e interpretação. 

 

Quadro 14 – Divisão em subcategorias 

Categoria Subcategorias 

 
Administração Pública 

Burocracia 

Corrupção 

Controle Social 

 
 
Gestão de Pessoas 

Relevância da Gestão de Pessoas  

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos 

Gestão de Pessoas no Colégio Pedro II 

 
Avaliação de Desempenho 
no Estágio Probatório no 
Colégio Pedro II 

Relevância da Avaliação de Desempenho 

Relação com Desenvolvimento de Pessoas  

Efetividade do Programa de Avaliação Especial de 
Desempenho no Colégio Pedro II 

Fonte: A autora (2018). 

 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Uma das técnicas da análise de conteúdo de Bardin (2011) é a análise 

categorial, que funciona por meio de operações de divisão do texto em unidades, 

segundo reagrupamentos analógicos. 

Para a realização da interpretação dos dados, segundo Bardin (2011), a 

pesquisadora retornou ao referencial teórico, de modo a embasar as análises e dar 
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sentido à interpretação. As interpretações foram pautadas em inferências, que 

buscaram desvendar o que há por trás dos significados das palavras. 

 

5.3.1 Administração Pública 

 

A categoria Administração Pública é fundamental para contextualizar o 

ambiente organizacional onde ocorre a pesquisa. A introdução do princípio da 

eficiência pela Emenda Constitucional nº 19/98 (Brasil, 1998a) e implementação da 

administração gerencial com a reforma administrativa dos anos 1990 mudaram o 

paradigma da Administração Pública Brasileira.  

Diante disso, foi perguntado aos servidores se eles consideravam que a 

administração pública consegue atender de forma eficiente às demandas da 

sociedade por serviços públicos de qualidade. Nesse sentido, nenhum dos 

respondentes acredita que, nos dias de hoje, a administração consegue atender de 

forma eficiente às demandas colocadas pela população, conforme demonstrado no 

gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Visão acerca da eficiência na Administração Pública 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

A maioria dos respondentes (77%) relatou que a administração pública 

consegue atender parcialmente à demanda e, neste contexto, o TAE-31 declara que:  

 
 
Ao longo do tempo, a máquina pública vem atuando de forma crescente, 
trabalhando para atender aos princípios da legalidade e eficiência, de forma 
que seus atos sejam efetivos perante o público-alvo. Entretanto, a passos 
lentos, ainda há muito que percorrer para entrega de serviços de qualidade. 
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Segundo Abrucio (2007), o princípio da eficiência seria capaz de reduzir os 

custos governamentais, podendo potencializar os recursos disponíveis para o 

Estado e para os cidadãos, sendo a gestão por resultados a principal arma em 

defesa da efetividade das políticas públicas, como pode ser verificado na fala do 

TAE-18:  

 
 
[,,,] a qualidade plena não existe e que ela deve ser perseguida 
constantemente. A eficiência somente será alcançada quando a 
administração conseguir fazer economias maiores e aumentar o 
atendimento das demandas.  

 
 

Contudo, 23% dos respondentes relataram que a administração não 

consegue atender às demandas por serviços públicos de qualidade. Matias-Pereira 

(2008) sustenta que o insuficiente nível de eficiência, eficácia e efetividade e o 

elevado nível de insatisfação da população com a qualidade dos serviços públicos 

prestados pela administração pública brasileira são problemas inerentes a quase 

todos os países. O entrevistado TAE-20 corrobora esta opinião, informando que:  

 
 
A mudança gradual adotada pelo setor público brasileiro para o modelo 
GesPública melhorou consideravelmente a qualidade dos serviços públicos, 
de uma forma geral. Mas ainda não é suficiente para um atendimento com 
qualidade. Isso se deve a vários fatores, como, por exemplo, as barreiras 
legais que impedem a celeridade em muitos processos, a incapacidade e 
falta de preparo de alguns gestores e a falta de investimentos em recursos 
tecnológicos. 

 
 

Já o TAE-21 foi mais enfático, relatando que:  

 
 
A maioria absoluta dos serviços públicos prestados à população é ruim ou 
péssima. Existem diversos problemas, desde a execução do serviço à 
gestão administrativa da instituição ou órgão. Em muitos casos os serviços 
sequer são prestados, seja pela falta de recurso para que este seja 
executado ou pela omissão do servidor designado. 

 
 

Silva (2013) afirma que, após mais de duas décadas da criação do Plano 

Diretor da Reforma Administrativa e sua implantação, existem muitos indícios de que 

os objetivos da iniciativa reformista não se completaram, principalmente no que diz 
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respeito ao aumento das condições gerenciais dadas aos gestores e ao 

fortalecimento do modelo gerencial frente ao modelo burocrático. 

O TAE-25 conclui que “a mudança de paradigma na Administração Pública 

com foco no cliente (cidadão) ainda é relativamente recente para trazer resultados 

mais significativos. Ainda existem ‘velhos vícios’”.  

 

5.3.1.1 Burocracia 

 

A burocracia foi elencada como subcategoria, pois aparece em muitas 

respostas como um dos entraves para que a administração pública atinja a eficiência 

desejada no atendimento às demandas da população. Segundo Matias-Pereira 

(2008), a burocracia na administração pública brasileira permeia inúmeras 

dimensões, como:  

 
 
[...] da estratégia (foco e convergência de programas e ações), da estrutura 
(lenta, excessiva em alguns setores, escassa em outros), dos processos 
(sujeitos às regras padronizadas altamente burocráticas), das pessoas (com 
inúmeras distorções relativas à distribuição, carência, qualificação e 
remuneração), dos recursos (inadequados, desde os logísticos e 
instalações à tecnologia da informação, embora haja focos de excelência) e 
da cultura (excessivamente burocrática e permeável às práticas 
patrimonialistas) (MATIAS-PEREIRA, 2008, p. 76).    

 
 

Pereira e Silva (2016) alegam que a burocracia possui vantagens que 

podem nortear o processo de trabalho e a hierarquia das instituições públicas, 

contudo, também possui desvantagens, que estão associadas à distribuição de 

poder, ao formalismo e à pessoalidade.  

Neste sentido, Aragão (1997) complementa que o conceito de burocracia 

muitas vezes é encarado como elemento pejorativo, e não é raro se associar o 

termo com a abundância de papéis, rigorosidade de regimentos, leis e normas, 

excesso de formalismo, entre outros problemas. Neste sentido, é muito comum a 

associação entre burocracia e ineficiência. Como exemplo desta associação, o TAE-

15 relata que: 

 
 
Muita coisa melhorou... Mas ainda há muito a ser feito, para que a 
administração pública seja eficiente e atenda com qualidade. A burocracia é 
uma realidade e impacta negativamente. Temos uma cultura que, 
infelizmente, ainda é engessada e precisa ser mudada! Ainda vemos 
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“apadrinhamentos” e comportamentos “omissos”, que só afundam a 
administração pública. Fato é que a sociedade vem cobrando e isso ajuda 
muito na fiscalização e na melhoria de processos, mas há um árduo 
caminho a ser seguido para que haja eficiência de fato. 

 
 

Para Abrucio (2007), o formalismo e a rigidez burocrática devem ser 

realmente atacados, porém, existem alguns alicerces do modelo burocrático de 

Weber que podem representar uma oportunidade de modernização, avançando a 

favor da meritocracia e da distinta separação entre o público e o privado. 

Sobre o excesso de formalismo, o TAE-13 pontua que: 

 
 
A burocracia das instituições públicas dificulta e, muitas vezes, inviabiliza o 
acesso aos serviços públicos. E mesmo aqueles que conseguem acessar o 
serviço público se deparam com estrutura física precária das instituições, 
profissionais com pouca formação e/ou mal remunerados, falta de 
condições de trabalho dos profissionais, entre outros... Ou seja, uma série 
de fatores que implicam na qualidade dos serviços prestados. 

  
 

Segundo Matias-Pereira (2008), a administração pública brasileira, como 

organização, não tem sido capaz de atender, de maneira eficaz, às demandas 

impostas pela sociedade e um dos motivos para isso é a existência de processos de 

decisão muito longos e complexos, que não permitem uma resolução das questões 

trazidas pelos cidadãos em tempo hábil, gerando, assim, um sentimento de 

desconfiança em matéria de transparência e de legalidade, conforme pode ser 

observado nas observações do entrevistado TAE-02: 

 
 
Certas normas estatais tendem a formalizar demais o procedimento. Dessa 
forma, parece que o fim da administração pública é o próprio formalismo 
procedimental e não a prestação de serviços à sociedade, que deve ser o 
fim imediato de todo o Estado. 

 
 

Nesse contexto, o respondente TAE-33 complementa este pensamento 

quando relata que “nem sempre as respostas à sociedade são dadas de forma 

satisfatória. Às vezes falta clareza sobre determinadas questões e formas de 

resolvê-las, e o tempo de resposta/resolução por vezes também é muito demorado”.  

As políticas de desburocratização podem se capazes de reduzir os custos da 

administração pública e melhorar a qualidade de vida da população, na medida em 

que facilitam o acesso aos serviços públicos. Segundo Abrucio (2007), 
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desburocratizar aumenta a eficiência, como também auxilia no combate à corrupção 

e coloca a população em situação equânime. 

 

5.3.1.2 Corrupção 

 

Segundo os respondentes, a corrupção também representa uma grande 

barreira para que a administração pública ofereça serviços públicos de qualidade 

aos cidadãos. O TAE-01 relata:  

 
 
[...] ainda falta muito para que a Administração Pública atenda às demandas 
de forma satisfatória. Ainda existe muita morosidade nos atendimentos e, 
principalmente devido à corrupção, faltam verbas para os serviços serem 
desenvolvidos de forma plena. 

 
 

A administração pública gerencial foi idealizada para, além de buscar 

estratégias para reduzir os custos e tornar a administração mais eficiente na 

promoção de serviços à população, se focar em alternativas que protejam o 

patrimônio público dos interesses do rent-seeking ou da corrupção aberta 

(BRESSER-PEREIRA, 1998). A corrupção deve ser combatida, pois segundo TAE-

33: 

 
 
A administração não atende de forma isonômica todos os cidadãos, devido 
aos privilégios dado a alguns, muitas vezes fruto de atos de corrupção. 
Muitas vezes prevalece o interesse particular em detrimento ao público. O 
desvio de verbas de setores como saúde e educação afetam diretamente a 
oferta dos serviços prestados à população.  
 
 

Segundo Matias-Pereira (2008), o Brasil, com o seu modelo híbrido de 

gestão, ainda possui muitas práticas patrimonialistas, e elas se manifestam 

fortemente na cultura política, através de práticas de clientelismo, corporativismo, 

fisiologismo e corrupção. 

O TAE-16 ratifica que a ineficiência da administração pública está ligada ao 

fato de que os “recursos disponibilizados para os órgãos são desviados ou 

insuficientes para a prestação de serviços públicos de qualidade”.   

A tecnologia da informação tem proporcionado, além da redução de custos, 

o aumento da transparência na administração pública, reduzindo, assim, o potencial 

de corrupção. Outros dois mecanismos de controle da corrupção, que vêm evoluindo 
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positivamente nos últimos anos, são as ações da Polícia Federal e o trabalho da 

Controladoria Geral de União (ABRUCIO, 2007): 

 
 
Os grandes esquemas de corrupção, como a Lava-jato, estão sendo cada 
vez mais descobertos. Muitas vezes, fazem parte deste processo a alta 
cúpula do governo, o que acaba gerando grande prejuízo à população. A 
verba que poderia ser usada para melhorar os serviços acaba na mão de 
bandidos de terno e gravata (TAE-23). 

 
 

Bresser-Pereira (2008) explana que, à medida que o nepotismo e a corrupção 

mais visíveis são controlados, surgem novas modalidades de apropriação privada do 

patrimônio público, e Filgueira e Aranha (2017) complementam que, apesar das 

inovações gerenciais, a corrupção continua como uma prática corriqueira, pautando 

negativamente a opinião pública brasileira.  

Segundo Rocha (2015), o posicionamento da população tem mudado em 

relação às ocorrências de ineficiência, de corrupção e de prestação de serviços 

públicos de má qualidade, e isso pode ser verificado de várias formas, como: o 

aumento do número de denúncias à imprensa, passeatas de manifestação e abaixo-

assinados virtuais. 

Olivieri et al. (2018) sustentam que as ações de combate à corrupção, como 

investigação e punição, são necessárias, mas não geram necessariamente 

melhorias na gestão. Reforçar estereótipos sobre corrupção pública sem 

fundamentos objetivos aumenta a desconfiança da população em relação ao setor 

público e não encaminha os problemas de qualidade da gestão, que são mais 

numerosos, e seus impactos nos serviços públicos, que são graves. 

 

5.3.1.3 Controle social 

 

Apesar de nos últimos anos o Brasil ter avançado no quesito democratização 

do Estado, ainda se tem um longo caminho a percorrer nesse processo. Segundo 

Abrucio (2007), a administração pública só se tornará mais eficiente e efetiva se 

puder ser cobrada e controlada pela sociedade civil, que ainda carece de 

informações e análises precisas sobre a sua qualidade. O TAE-32 destaca que a 

administração pública: 
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[...] tem caminhado nesse sentido. Cidadãos mais conscientes e exigentes e 
o acesso à informação através da política de transparência têm contribuído 
para isso. O modelo gerencial e a inclusão do princípio da eficiência pela 
Emenda Constitucional nº 19/98 trouxeram um significativo avanço nesse 
sentido. Na medida em que foram criadas novas instituições, novas práticas 
gerenciais começaram a ser adotadas e nasceu uma nova visão da 
administração pública. Por sua vez, a inserção através da Emenda 
Constitucional nº 19 da eficiência como princípio constitucional da 
Administração Pública compromete o administrador com a busca constante 
do aprimoramento dos serviços públicos e permite o exercício pleno da 
cidadania através da garantia de acesso às informações de interesse 
público a toda coletividade, de modo célere, econômico e eficiente. São 
passos significativos para garantir esse avanço.  

 
 

O controle da sociedade sobre o Estado faz parte de um processo de 

aprimoramento da democracia deliberativa e representa o ato de controlar as ações 

do Estado mediante o efetivo exercício da cidadania. Sua abrangência comporta 

todos os canais, sendo eles formais ou informais, e ações da sociedade para 

aumentar o desenvolvimento do poder local, bem como controlar as ações do 

Estado nas políticas públicas (SILVA et al., 2017). 

Segundo Matias-Pereira (2008), a Reforma do Aparelho do Estado se 

propôs a avançar no que diz respeito à utilização do conceito de governança e nos 

princípios de participação, accountability e controle social. 

Contudo, apesar de Bresser-Pereira (1998) defender que a reforma de 1995 

proporcionaria o aumento do controle social e que a participação representativa dos 

cidadãos aumentaria, através das organizações sociais e das garantias 

constitucionais, Paula (2011) contesta afirmando que o controle social da gestão não 

logrou êxito e que os diversos controles sugeridos não se manifestaram na 

realidade. Para o autor, a realidade das organizações sociais é diferente, tendo em 

vista que a administração pública gerencial “continua sustentando a centralização do 

poder e o idealismo tecnocrático” (PAULA, 2011, p. 140). Sobre isso, o TAE-21 

alega que:  

 
 
Não existe um controle pleno para mensurar de fato a eficiência no 
atendimento das demandas da sociedade. O controle é superficial e 
incompleto, se faz um breve levantamento levando-se em conta apenas se 
o serviço foi executado ou não, não há um detalhamento de como o serviço 
foi prestado. Ainda é utópico falar em serviço de qualidade, pois, de modo 
geral, ainda não há o básico, o mínimo na prestação de serviço.  
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Abrucio (2007) expõe que os escândalos frequentes envolvendo a 

administração pública no Brasil desgastam a sua imagem e, em razão disso, a 

população tem a tendência de só participar mais do controle social se perceber um 

avanço no combate à corrupção. A transparência e a efetiva punição dos corruptos 

são algumas das medidas que podem resgatar o sentimento cívico da população 

brasileira. 

Diante de todos esses indicadores, as avaliações do desempenho da 

administração pública demonstram que, frequentemente, o ponto de 

estrangulamento do Estado está no campo operacional, uma vez que a 

administração só poderá ter êxito nas suas políticas públicas mediante a 

competência de seus funcionários, pois eles são, segundo Giudice (2012), a 

engrenagem da máquina do Estado. 

 

5.3.2 Gestão de Pessoas 

 

A categoria Gestão de Pessoas é fundamental para a compreensão do 

contexto em que a pesquisa está inserida, pois tem grande importância no processo 

de modernização do Estado, repensando as estruturas, para torná-las mais leves, 

flexíveis e horizontalizadas (SIQUEIRA; MENDES, 2009). 

Partindo do pressuposto de que as pessoas são as peças-chave para que 

qualquer organização obtenha sucesso, Cunha et al. (2012) asseveram que a forma 

como estas são geridas é o fator determinante nesse sentido. Além disso, a gestão 

de pessoas deve estabelecer políticas e práticas que possam interferir no 

comportamento, nas atitudes e no desempenho dos membros da organização. 

Seguindo esta linha de raciocínio, o TAE-16 explana que: 

 
 
A área de gestão de pessoas gerencia o recurso mais importante da 
organização: as pessoas. Afinal, quando as pessoas são bem tratadas, 
treinadas e estimuladas a adquirir conhecimentos e desenvolver 
habilidades, suas decisões e comportamentos refletem no dia a dia dentro 
da organização, o que agrega mais valor à empresa. Quando se investe no 
funcionário, o mesmo irá se sentir mais importante e produzirá mais. 

 
 

Nesse sentido, a gestão de pessoas deve se focar em obter resultados que 

agreguem valor à organização, a seus usuários e funcionários. Portanto, tem tudo 
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para ser uma importante fonte de vantagem competitiva para as organizações 

(ULRICH, 1998; CUNHA et al., 2012). 

Segundo Coutinho et al. (2009), a vantagem competitiva consiste em possuir 

um diferencial de difícil reprodução pelos concorrentes. Nesse sentido, antigamente 

as empresas que investiam nos melhores equipamentos tinham vantagem 

competitiva, atualmente, a busca é pelo conhecimento, pela capacidade que as 

pessoas têm de criar e modificar os processos. 

Corroborando esses autores, o TAE-33 acrescenta que: 

 
 
A gestão de pessoas eficaz pode minimizar falhas nos processos de 
trabalho, identificando lacunas a serem desenvolvidas, valorizando os 
servidores, ouvindo e interagindo em prol da organização, atuando no clima 
organizacional e na qualidade de vida. 

 
 

De acordo com Dutra (2013), é importante que a organização defina suas 

expectativas em relação a seus funcionários, estimule e dê suporte ao seu 

desenvolvimento, e este deve ser o foco da gestão de pessoas. É neste sentido que 

o TAE-13 expõe: 

 
 
A área de gestão de pessoas é uma área que não lida somente com 
questões da vida funcional do servidor e é importante que a Instituição saiba 
que está lidando com pessoas e não com números ou com recursos. Saber 
disso é fundamental para que a gestão não seja apenas para controle da 
produtividade do trabalhador. 

 
 

Até o final do século XX, a área de pessoal tinha como foco o controle das 

pessoas, pois se vinculava a maior produtividade ao maior controle, e as pessoas 

eram vistas como recursos, como se fossem bens tangíveis. Hoje, o cenário mudou: 

os funcionários são reconhecidos como fornecedores de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e, sobretudo, inteligência. Dessa forma, a área de gestão de 

pessoas tem grande importância, pois objetiva a cooperação de pessoas na 

organização, visando o alcance dos objetivos individuais e organizacionais 

(MATTOS et al., 2013; GIL, 2017). 
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5.3.2.1 Relevância da gestão de pessoas na administração pública 

 

A partir do momento em que a sociedade começou a exigir que as 

organizações atendessem às suas necessidades com serviços públicos de 

qualidade, também aumentou a cobrança para que os servidores atuassem de forma 

eficaz e efetiva, e com isso se tornou imprescindível que a gestão de pessoas 

assumisse um papel central na gestão organizacional pública. 

Diante disso, foi perguntado aos servidores qual a importância da área de 

gestão de pessoas para que uma organização consiga atingir os seus objetivos 

estratégicos. Todos os respondentes classificaram a gestão de pessoas como muito 

importante (83%) ou importante (17%), conforme demonstrado no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Importância da Gestão de Pessoas para o alcance dos objetivos estratégicos 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

É através da gestão de pessoas que o Estado tenta se modernizar e atender 

às demandas da sociedade, pois a gestão de pessoas configura-se como ferramenta 

primordial para que as organizações atinjam seus objetivos estratégicos. O TAE-34 

concorda e considera: 

 
 
[...] a área de gestão de pessoas muito importante para o alcance dos 
objetivos e metas institucionais, desde que esta tenha uma visão 
humanística no trabalho junto aos servidores da instituição e assim consiga 
alinhar os objetivos institucionais com as necessidades individuais de seus 
servidores. 

 
 

Sovienski e Stigar (2008) lembram que a mão de obra das organizações é 

composta de seres humanos, e não simplesmente objetos de mais valia. São 
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pessoas que fazem o negócio se desenvolver, que dinamizam e impulsionam a 

organização e, assim sendo, elas devem ser tratadas com respeito, afeto, tolerância, 

solidariedade, consideradas como um funcionário humano e não apenas técnico. 

Cruz et al. (2014) complementam colocando que a gestão de pessoas deve 

ter seu foco nas pessoas e não nas tarefas. Para que a organização alcance um 

resultado satisfatório, os servidores devem se sentir reconhecidos e ter mais 

chances de desenvolvimento profissional.  

O TAE-06 também concorda em que a gestão de pessoas deve ter um caráter 

mais amplo quando ressalta que: 

 
 
A gestão de pessoas não trata apenas da vida funcional do servidor, ela 
viabiliza um ambiente mais saudável, quando disponibiliza abertura do 
campus conversar com quem cuida da vida dos servidores, seus direitos e 
deveres; quando tem um canal para criticar ou pedir ajuda (SQV); quando 
pode ser avaliada por médicos (SASS), dentre outras ações da gestão de 
pessoas. 

 
 

A gestão de pessoas, segundo Sovienski e Stigar (2008), tem como 

característica a participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento do bem 

mais precioso da organização, o capital humano, que são as pessoas que a 

compõem. A gestão de pessoas tem o papel de promover, planejar, coordenar e 

controlar as atividades relativas à seleção, orientação, avaliação de desempenho 

funcional e comportamental, capacitação, qualificação, acompanhamento funcional, 

bem como as atividades desenvolvidas relacionadas à preservação da saúde e da 

segurança no ambiente de trabalho e qualidade de vida. A organização tem o dever 

de se preocupar, construir e manter um ambiente e clima organizacional propício ao 

bem-estar, à motivação e à satisfação dos servidores. O TAE-02 acrescenta que: 

 
 
A gestão de pessoas tem grande importância, seja na Administração 
Pública, seja na iniciativa privada. Com base na Administração Pública, é de 
fundamental necessidade a avaliação do perfil do servidor antes de lotá-lo 
em alguma seção. Tal incumbência, de praxe, pertence à área de Gestão 
de Pessoas, além de diversas outras, tais como, métodos de liderança, 
capacitação e motivação do servidor e milhares outras. 

 
 

As organizações, com o objetivo de aumentar a sua produtividade, devem se 

empenhar para conquistar a confiança de seus funcionários e motivá-los. Somente 

com um bom relacionamento com o público interno, conhecendo seus colaboradores 
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e envolvendo-os no trabalho é que a instituição conseguirá atingir os resultados 

almejados, pois geralmente as pessoas são mais produtivas quando enxergam o 

seu papel na organização, sentindo-se parte dela (OLIVEIRA, 2013). 

A motivação é a chave do comprometimento dos servidores para com a 

organização e o principal combustível para a produtividade daqueles. Um servidor 

motivado pode garantir a qualidade das ações desenvolvidas e, a partir do momento 

em que as atividades lhe agradam, e ele tenha perfil e aptidão para aquilo, isso lhe 

trará felicidade e realização pessoal (SOVIENSKI; STIGAR, 2008; GIL, 2017).  

No entanto, o TAE-03 afirma que: 

 
 
[...] infelizmente, o poder público tem negligenciado políticas mais efetivas 
na área da gestão dos recursos humanos, no sentido de aproveitar melhor 
esses recursos e assegurar que os servidores possam desempenhar suas 
funções a partir de um perfil profissional desenhado de acordo com a 
formação e áreas de interesse. Há de se pensar também em ações que 
asseguram a qualidade de vida desses profissionais, que certamente 
elevaria a produtividade. 

 
 

Segundo Reis Neto et al. (2015), a melhoria das condições de vida e saúde 

dos servidores assume atualmente maior importância para as organizações, uma 

vez que essas condições revertem, direta ou indiretamente, em maior produtividade 

e influenciam no alcance dos objetivos estratégicos. 

 

5.3.2.2 Alinhamento com os objetivos estratégicos 

 

Silva e Gonçalves (2011) sustentam que existem certas limitações na 

aplicação do Planejamento Estratégico em instituições públicas, tendo em vista que 

o foco não é lucro e não existe a concorrência acirrada como na esfera privada. 

Porém, essa temática tem sido muito discutida nos últimos tempos, pois a excelência 

na prestação dos serviços públicos ao cidadão passou a ser prioridade. 

Dessa forma, para que uma organização consiga obter êxito na 

implementação do seu planejamento estratégico, é necessário que os servidores de 

todos os níveis hierárquicos assumam postura voltada para o cumprimento de 

objetivos institucionais. Para isso, as estratégias de Gestão de Pessoas devem estar 

totalmente integradas com a estratégia da organização (ALBUQUERQUE, 2002). 
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Levando em consideração que as pessoas costumam trabalhar para o 

alcance de seus objetivos pessoais, segundo Veloso (2009), cabe à gestão de 

pessoas criar ações voltadas à conciliação desses objetivos com os objetivos 

estratégicos da organização. Corroborando isso, o TAE-31 alega que:  

 
 
A gestão de pessoas justifica-se pela extrema importância de alinhar os 
anseios pessoais e intelectuais (competências, habilidades e atitudes) dos 
servidores públicos, a fim de alcançar os objetivos estratégicos 
institucionais. Dessa forma, a Administração que entender que seu maior 
patrimônio são as pessoas, integrá-las à organização de forma participativa, 
fazendo com que percebam o seu lugar dentro dos processos os quais 
atuam e, consequentemente, vislumbrar que os impactos de suas ações 
interferem no crescimento da Instituição, esta Administração terá à sua 
disposição profissionais satisfeitos e produtivos. 

 
 

Segundo Albuquerque (2002), é crucial que a estratégia de gestão de 

pessoas seja baseada no comprometimento, e os servidores sejam vistos como 

parceiros no trabalho, como um investimento para se alcançar melhores resultados. 

Para que isso aconteça, a participação no processo de formulação do planejamento 

estratégico é condição fundamental para a obtenção do comprometimento dos 

servidores com os objetivos organizacionais. 

Com o intuito de atingir os objetivos estratégicos, o TAE-21 assegura que: 

 
 
O setor de Gestão de Pessoas deve ser responsável por direcionar as 
pessoas de acordo com as aptidões e características de cada indivíduo, aos 
setores que mais lhes forem adequados. Quando o indivíduo trabalha com 
aquilo que mais está de acordo com seu perfil, existe a tendência de que 
seus resultados (na execução de tarefas) sejam alcançados de forma mais 
eficiente, e consequentemente, os objetivos institucionais tenderão a serem 
alcançados. 

 
 

 Contudo, Jacobsen et al. (2012) declaram que a administração pública muitas 

vezes possui, em seu quadro, cargos genéricos, em que o servidor pode ter 

formação em qualquer área. Geralmente esses cargos são ocupados por servidores 

com formação nas mais diversas áreas, como arquitetura, direito, psicologia, entre 

outras. Quando um servidor possui uma formação profissional muito diferente das 

atribuições do setor no qual está lotado, isso pode acarretar facilmente em 

desmotivação e insatisfação, pois ele não estará atuando na área para a qual possui 

aptidão.   
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Diogenes et al. (2016) acrescentam que servidores recém-empossados 

costumam criar expectativas de progressão, reconhecimento e valorização que, de 

acordo com as políticas e práticas organizacionais, estariam distantes de serem 

alcançadas. Diante disso, a gestão de pessoas tem o papel de alinhar essas 

expectativas e tentar amenizar as possíveis frustações dos servidores, para que seja 

possível o alcance dos objetivos estratégicos. 

O TAE-08 conclui que a gestão de pessoas “é importante, já que é uma área 

que se preocupa com os servidores e seu bem-estar, e estes são os responsáveis 

por oferecer um serviço de qualidade à sociedade, alcançando os objetivos 

institucionais”. 

 

5.3.2.3 Gestão de Pessoas no Colégio Pedro II 

 

O Colégio Pedro II definiu o seu planejamento estratégico para o período 

2015-2018, e que tem como objetivo aumentar a eficácia e eficiência das atividades 

institucionais, tanto no âmbito administrativo quanto no pedagógico. Esse 

planejamento busca a excelência e a qualidade de ensino, o aprimoramento da 

gestão de pessoas, a melhoria da infraestrutura, o fortalecimento da comunicação 

institucional e outras ações, visando o crescimento futuro da organização. 

Esse planejamento estratégico foi construído com assessoria técnica de 

consultores da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e nele foram definidas três áreas 

para os objetivos estratégicos da instituição: acadêmica e pedagógica; processos e 

tecnologia; pessoas e sustentabilidade. 

Os objetivos da área acadêmica e pedagógica são: incentivar pesquisas 

docentes voltadas para o aprimoramento da prática pedagógica; garantir a efetiva 

execução dos projetos de dedicação exclusiva; ampliar as estratégias que garantam 

a qualidade das condições de aprendizagem e de atendimentos aos alunos, 

considerando sua diversidade; construir o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e o Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI); e garantir as condições 

para o atendimento dos alunos com necessidades específicas. 

Entre os objetivos da área de processos e tecnologia estão: aprimorar os 

processos das áreas de Protocolo, Almoxarifado, Patrimônio, Contratos e Secretaria 

Acadêmica; prover e utilizar tecnologias de informação e comunicação em práticas 

inovadoras na instituição; redesenhar processos internos; otimizar o processo de 
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reposição do quadro de professores a fim de garantir que todas as turmas e 

disciplinas estejam atendidas desde o inicio do ano letivo; estabelecer rotinas que 

facilitem a celebração de convênios e parcerias estratégicas; e ampliar a utilização 

dos critérios sustentáveis nas contratações de bens e serviços do CPII. 

Já a área de pessoas e sustentabilidade tem como objetivos: desenvolver as 

competências dos servidores em sintonia com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); fortalecer os canais de comunicação entre a comunidade escolar; 

promover o bom desempenho profissional; monitorar a implementação das ações do 

Plano de Ação 2015; garantir a sustentabilidade socioambiental e econômica pela 

redução de consumo, reciclagem e reutilização de recursos; e adequar os ambientes 

pedagógicos e administrativos no sentido de promover qualidade de vida, 

acessibilidade e sustentabilidade. 

Diante disso, foi perguntado aos servidores se conheciam os objetivos 

estratégicos do Colégio Pedro II. Mais da metade dos respondentes (63%) relatou 

não conhecer os objetivos, sendo que 29% alegaram também desconhecer a 

existência do Planejamento Estratégico 2015-2018, conforme demonstrado no 

gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Conhecimento dos Objetivos Estratégicos 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Para Pinto et al. (2016), uma das grandes críticas à construção do 

planejamento estratégico é o não envolvimento do sujeito coletivo, ou seja, a 

formulação envolve apenas os gestores, ou consultores contratados exclusivamente 

para direcionar a organização, sem conhecê-la de forma ampla. 
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O TAE-21 sustenta que a falta de participação e desconhecimento traz 

sérias consequências, pois: 

 
 
[...] se inexiste o conhecimento [por parte de seus colaboradores a nível de 
execução de tarefas] do planejamento estratégico, não há maneiras de 
alcançar os objetivos estratégicos da instituição. Outro aspecto relevante é 
que a Gestão de Pessoas, em momento algum, realizou um levantamento 
criterioso de todas as atribuições relevantes dos servidores para que estes 
atuassem em setores que tivessem mais aptos a realizarem suas 
atividades. 

 
 

Silva (2017) assevera que a construção do planejamento estratégico deve ser 

participativa, envolvendo todos os indivíduos dos diversos níveis da organização, 

pois, apesar da estratégia ser de responsabilidade institucional, a melhor pessoa 

para planejar é o trabalhador que está no dia a dia da organização, que conhece o 

contexto interno, as áreas de atuação e coloca em prática as estratégias para o 

alcance das metas traçadas. A gestão deve incentivar a participação dos servidores 

na construção do planejamento estratégico, proporcionando oportunidade para 

novas ideias, críticas e compartilhamento de experiências. 

No Colégio Pedro II, o planejamento estratégico foi construído pelos gestores 

da instituição em conjunto com os consultores da Fundação Getúlio Vagas. Apesar 

de sua divulgação no site da instituição, a falta de participação de servidores não 

ocupantes de cargos de gestão impediu que a maioria conheça os objetivos 

estratégicos.  

O TAE-35 expõe que, além da falta de participação na construção e do 

desconhecimento acerca do planejamento estratégico, outros fatores também 

podem causar a falta de efetividade, como: 

 
 
[...] cargos com servidores mal aproveitados, chefias que desconhecem as 
possibilidades de trabalho a serem desenvolvidas, perfil técnico demais, 
falta de investimentos para projetos, verba ínfima para oferecimento de 
capacitações, força de trabalho insuficiente, entre outras, 
redimensionamentos da força de trabalho sem planejamentos e que 
comprometem a continuidade de trabalhos desenvolvidos e, em muitas 
vezes, a sua extinção. 

 
 

Silva e Gonçalves (2011) complementam que, entre as dificuldades 

encontradas no processo de implementação do planejamento estratégico, estão: 

resistência à mudança; tomada de decisões distanciadas dos planos; falta de 
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sistematização do processo de planejamento; e, principalmente, falta de 

engajamento dos servidores e da alta administração para executar o planejamento. 

Para o TAE-15, o planejamento estratégico do Colégio Pedro II não foi 

efetivo, pois: “uma coisa é o 'planejar' e outra é o 'realizar'. A meu ver, há poucas 

ações efetivas alinhadas aos objetivos estratégicos”. 

Posteriormente, foi perguntado aos servidores se a área de gestão de 

pessoas do Colégio Pedro II se encontra alinhada aos objetivos estratégicos. A 

maioria dos respondentes (54%) não souberam responder e apenas 9% dos 

respondentes relataram que existe alinhamento entre a gestão de pessoas e os 

objetivos estratégicos, como demonstrado no gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Alinhamento da gestão de pessoas com objetivos estratégicos do CP2 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

O TAE-31 entende que o processo de alinhamento da gestão de pessoas 

com os objetivos estratégicos estava em curso, mas mudanças na gestão alteraram 

o cenário, conforme o seguinte relato: 

 
 
Nos últimos anos, de forma quase intuitiva, a área desenvolveu-se 
almejando este alinhamento. Contudo, somente no ano de 2015, com a 
parceria da FGV, o CP2 pôde conhecer e buscar qualificação para utilizar 
as ferramentas de qualidade disponíveis e necessárias para subsidiarem a 
construção do PDCA. Foram meses de acompanhamento de vários projetos 
desenvolvidos com base na elaboração da matriz swot, a fim de mitigar os 
pontos fracos do Colégio. Todavia, a administração mudou o foco de 
atuação e os projetos foram perdendo força, culminado ao retrocesso. 

 
 

Ribeiro (2006) conceitua o planejamento estratégico como um processo de 

elaboração da estratégia, que projeta os objetivos e resultados esperados em longo 
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prazo. Mudanças de atores na gestão da organização e no contexto político, bem 

como o surgimento de novas necessidades, podem acarretar em mudanças no rumo 

do planejamento estratégico.  

O TAE-32 ratifica isso quando relata que “a elaboração do Planejamento 

Estratégico no CP2 começou recentemente e o alinhamento das áreas é limitado. 

No caso da gestão de pessoas por questões políticas está bem comprometido”. 

 

5.3.3 Avaliação de desempenho no estágio probatório 

 

Os níveis de exigência da população por qualidade nos serviços públicos só 

têm aumentado e, em razão disso, a eficiência dos provedores destes serviços 

assume posição de destaque. Segundo Bergue (2010), a administração pública tem 

necessidade de criar e implantar mecanismos de avaliação de desempenho, que 

possibilitem destacar as disfunções e também as potencialidades dos servidores da 

organização pública e abastecer o processo de gestão com informações fidedignas. 

O TAE-16 ressalta a importância de se avaliar o desempenho dos servidores 
quando relata que:  

 
 
É a oportunidade que a administração pública tem de conversar e alinhar o 
comportamento e o desenvolvimento do servidor aos objetivos estratégicos 
da organização, identificando os pontos que necessitam de melhoria e 
destacando os pontos fortes. 

 
 

Pontes (2010) sustenta que a avaliação de desempenho é uma metodologia 

que busca firmar um contrato com os servidores a respeito dos resultados 

organizacionais almejados, por meio do qual seja possível acompanhar os desafios 

propostos, trabalhar as deficiências, quando existirem, e avaliar os resultados 

obtidos. 

A avaliação especial de desempenho que acontece durante o período do 

estágio probatório, de acordo com Meirelles (2005), é um processo que tem como 

objetivo detectar e quantificar o desempenho do servidor nas atribuições do cargo de 

que está investido, e se configura como uma importante ferramenta estratégica da 

gestão de pessoas. 

O TAE-32 afirma que:  
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O estágio probatório é um período de adaptação e faz com que todos se 
esforcem mais. Os gestores ficam mais atentos ao desempenho e atitude 
dos novos servidores, como também os servidores se apresentam 
empenhados em atender às expectativas. 

 
 

O estágio probatório é um período de experiência que busca verificar a 

adequação do servidor ao cargo e o atendimento das necessidades institucionais. 

Nesse período, o servidor tem a possibilidade de aprimorar suas habilidades e 

conhecer a rotina de trabalho, ao mesmo tempo que a administração pode usar esse 

momento para intervir no processo de formação deste novo servidor (MODESTO, 

2002; AMORIM et al., 2011). O TAE-14 afirma que:  

 
 
Esse período avalia se a pessoa se adaptou às normas e às funções do 
serviço público, propondo melhorias, capacitando-a e, consequentemente, 
aumentando a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela 
Administração Pública. 

 
 

Diante disso, foi perguntado aos servidores qual a importância do estágio 

probatório, hoje, na administração pública, e a maioria o considera como muito 

importante (48%) ou importante (37%), como demonstrado no gráfico 9. 

 

Gráfico 9 - Importância do estágio probatório 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

O TAE-07 considera que: 

 
 
O estágio probatório é de suma importância, pois nele o servidor irá 
mostrar-se capaz ou não de atender às necessidades da administração 
pública, portanto, ele deve ser encarado com seriedade por toda a 
comunidade escolar. 
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Sudano (2010) enfatiza que o foco das avaliações especiais de desempenho 

durante o estágio probatório é o não desempenho, pois estas avaliações não 

buscam indicar aqueles servidores que se destacaram por um desempenho superior 

às expectativas, mas sim aqueles cujo desempenho foi inferior a um limite pré-

estabelecido, alertando para sua inadequação à função executada. 

 

5.3.3.1 Relevância da Avaliação Especial de Desempenho 

 

A avaliação periódica do capital humano torna possível uma maior 

congruência de valores da organização e de seus servidores, ressaltando as 

competências, habilidades, experiências e grau de comprometimento com suas 

atribuições e para com a organização (FRAGOSO, 2009).  

Nesse sentido, foi questionado aos servidores sobre a importância da 

avaliação de desempenho, hoje, na administração pública brasileira. Mais da metade 

dos respondentes (63%) considera que a avaliação de desempenho é muito 

importante, conforme demonstra o gráfico 10: 

 

Gráfico 10 - Importância da avaliação de desempenho na Administração Pública 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Para Marras (2012), a avaliação de desempenho individual é um instrumento 

gerencial muito valioso, pois torna possível mensurar os resultados de uma pessoa, 

em um determinado período e área específica, e permite ter conhecimento do 

resultado de um investimento em uma trajetória profissional, através do retorno 

recebido pela organização. O TAE-01 concorda com a afirmação e relata que: 
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É imprescindível que existam ferramentas para se monitorar o desempenho 
dos servidores. A administração precisa saber como seus servidores estão 
trabalhando, para que possa valorizar os pontos fortes e planejar ações 
corretivas, se necessário, como capacitações. 

 
 

Jacobsen et al. (2012) concordam em que a avaliação de desempenho é 

uma ferramenta muito importante na gestão de pessoas, pois visa contribuir para o 

desenvolvimento dos servidores, das equipes de trabalho e da organização como 

um todo. Constitui-se com uma análise sistemática do desempenho do servidor em 

relação às suas atribuições, às suas metas, ao resultado alcançado e ao seu 

potencial de desenvolvimento. É uma importante forma de melhorar e impulsionar o 

comportamento dos servidores, ofertando uma constante visão crítica e 

possibilitando um leque de informações sobre os pontos fortes e pontos fracos 

institucionais e individuais e as adequações necessárias para sua eficácia. 

O TAE-31 acrescenta que:  
 
 
O desenvolvimento do servidor é fundamental para a entrega de 
processos/serviços de qualidade ao público-alvo. Dessa forma, é na 
avaliação de desempenho que a gestão de pessoas terá o feedback de 
suas ações e poderá corrigi-las afim de alcançar a efetividade dos seus 
processos. 

 
 

Segundo Santos e Feuerschütte (2012), a avaliação de desempenho pode ter 

reflexos no desempenho global da organização, como também pode afetar as 

emoções, motivações, atitudes e comportamentos dos servidores. Neste sentido, o 

TAE-32 alega que: 

 
 
É importante avaliar, entendendo o acompanhamento do desempenho 
como uma ferramenta para promover a eficiência. A proposta da Reforma 
Administrativa é de uma Administração Pública de resultados, exigindo 
qualificação do servidor público, profissionalização, produtividade e 
eficiência, ou seja, exige resultados.  

 
 

Santos e Cardoso (2002) mencionam que, diante do contexto da reforma 

administrativa e da necessidade de atender satisfatoriamente às demandas da 

sociedade, a avaliação de desempenho é enxergada como instrumento essencial 

para o aperfeiçoamento da gestão governamental, o aumento a eficiência dos 
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serviços públicos e a ampliação do controle social. O TAE-02 complementa 

pontuando que: 

 
 
Ser avaliado é, sem dúvidas, um dos pilares do princípio da eficiência 
acrescentado à nossa Carta Magna de 1988, pela Emenda Constitucional 
19/98. Sua importância é manter um serviço público eficaz (atingindo os 
objetivos institucionais). 

 
 

Franco et al. (2017) sintetizam que a avaliação de desempenho é ferramenta 

fundamental para se atingir os objetivos estratégicos organizacionais e permitir uma 

rotina de feedback para os servidores. Além de auxiliar na melhora do desempenho, 

ela influencia no aumento da produtividade e da motivação. 

 O TAE-25 sustenta que: 
 
 
O feedback dos resultados ao servidor é um ponto muito importante, para 
que este saiba onde está falhando, ou onde pode melhorar/aperfeiçoar. 
Após este etapa, vários setores devem fazer parte do processo, tais como: 
Chefia imediata, Gestão de Pessoas, Direção, Psicologia (se necessário), 
etc. 

 
 

O Decreto nº 7.133/10 determina que deve existir o retorno aos avaliados por 

parte dos avaliadores, possibilitando a discussão dos resultados obtidos na 

avaliação de desempenho, após a consolidação das pontuações (BRASIL, 2010). 

A existência de uma política de gestão de pessoas bem estruturada na 

organização é uma grande vantagem, pois, segundo Sovienski e Stigar (2008), 

explicita para todos os servidores o que se espera deles, sejam ocupantes de cargo 

técnico-administrativo ou de gestão. Como isso, cada servidor tem a possibilidade 

de saber os seus direitos e deveres, o que é almejado como contribuição individual, 

quais os motivos para o seu desempenho ser avaliado de modo positivo ou não, e 

as formas de sanar possíveis desajustes. 

Bergue (2011) concorda e assegura que todos os envolvidos na avaliação de 

desempenho devem ter conhecimento de todo o processo, tendo em vista que a 

avaliação não é viável se no planejamento não estiverem envolvidos todos os atores 

interessados no processo de negociação e definição das metas. 

O TAE-21 ratifica esse posicionamento quando declara que:  
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A sinergia é fundamental entre as partes, pois o direcionamento, 
inicialmente por parte do gestor, das atividades a serem executadas é 
essencial para que os objetivos da instituição sejam alcançados. O 
empregado necessita saber quais atividades devem ser executadas, assim 
como suas prioridades. A relação com a chefia deve ser o mais 
transparente possível. É importante que seja esclarecido o que é esperado 
do empregado, quais são as expectativas depositadas e metas a serem 
atingidas. 

 
 

Com isso, foi perguntado aos servidores sobre a importância da realização de 

um acordo de trabalho entre chefia e servidor, por meio do qual são previamente 

formalizadas as atribuições e expectativas para aquele período e que serão motivo 

de avaliação de desempenho futura. A grande maioria dos respondentes colocou 

que a realização do acordo de trabalho é muito importante, conforme demonstrado 

no gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Importância da realização do acordo de trabalho 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

O TAE-01 ressalta a importância desse instrumento quando pontua que: 
 
 
O acordo de trabalho, se realizado de forma séria e comprometida, pode 
auxiliar muito a avaliação de desempenho, na medida que possibilita definir 
de forma clara e objetiva o que a chefia espera do servidor naquele período. 
O acordo de trabalho pode evitar surpresas desagradáveis no futuro. 

 
 

Nesse sentido, Odelius (2010) enfatiza a importância de a avaliação de 

desempenho fazer parte de um sistema mais amplo de gestão do desempenho, para 

que possa contribuir para o planejamento e estabelecimento de expectativas, metas 

e padrões de desempenho previamente acordados entre gestores e subordinados. 
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5.3.3.2 Relação com o desenvolvimento de pessoas 

 

O alinhamento do desenvolvimento das carreiras dos servidores ao 

desenvolvimento da organização permite um significativo ganho estratégico, que 

impulsiona as instituições e, simultaneamente, favorece a atuação profissional 

(LIMA; LIMA, 2013). 

Snell e Bohlander (2009) declaram que os objetivos da avaliação de 

desempenho podem ser divididos em administrativos e de desenvolvimento. O 

primeiro busca definir atribuições, indicar o desempenho insatisfatório e subsidiar as 

decisões sobre recompensas e remunerações. Já o segundo objetiva identificar os 

pontos fortes e fracos do servidor, reconhecer o desempenho individual, apontar as 

necessidades de capacitação, aprimorar a comunicação e avaliar o alcance dos 

objetivos.  

O TAE-32 pontua que o programa de avalição de desempenho: 
 
 
[...] deve ser elaborado de forma a permitir o acompanhamento contínuo do 
servidor, visando sua adaptação e aprimoramento de seu trabalho; 
promover o desenvolvimento do potencial do servidor, considerando a 
formação, a experiência profissional e aptidões demonstradas; orientar a 
promoção de ações para o desenvolvimento pessoal e profissional do 
servidor buscando viabilizar os objetivos institucionais; identificar pontos 
fortes e fracos nos desempenhos individuais, a fim de subsidiar a 
elaboração dos programas de capacitação e políticas de saúde da 
Instituição. 

 
 

De acordo com Jacobsen et al. (2012), o resultado da avaliação de 

desempenho deverá apontar as necessidades de melhoria, de qualificação e 

determinação de potencial. De acordo com o resultado da avaliação, o servidor 

poderá corrigir e reajustar o seu desempenho, aumentando assim sua eficácia 

pessoal. Já a organização poderá reter seus talentos, formar uma cultura de 

aprendizado permanente e aumentar a motivação e a produtividade. 

Neste sentido, o TAE-22 ressalta que a avaliação de desempenho: 
 
 
[...] é um instrumento que torna possível avaliar as competências e 
habilidades dos servidores envolvidos nos processos organizacionais. Desta 
forma, detectam-se as lacunas, promovendo ações de capacitação, e 
redimensiona-se a força de trabalho adequadamente às funções 
desempenhadas. 
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Segundo Odelius e Santos (2007), existem ainda muitos sistemas de 

avaliação estanques, que não possuem interlocução com qualquer programa para o 

aperfeiçoamento do desempenho, e a avaliação de desempenho não faz parte de 

um sistema de gestão de desempenho, traduzindo-se apenas como uma iniciativa 

pontual e burocrática. 

O TAE-35 relata que:  
 
 
No Colégio Pedro II, por conta da falta de servidores que trabalham no setor 
responsável, apenas dois servidores, é impossível pensar sequer na 
possibilidade de acompanhamento correto das avaliações, bem como as 
correções e melhorias propostas pelos avaliadores dos servidores. 
Atualmente, vejo a avaliação apenas como formulário para balizar a 
concessão do pagamento da progressão por mérito e nada mais. 

 
 

O TAE-15 concorda em que a avaliação de desempenho geralmente é uma 

ferramenta isolada, quando pontua: “infelizmente, as avaliações são feitas, as notas 

são lançadas e os formulários arquivados. Nada além disso. Uma mera formalidade 

e triste realidade”. 

Dutra (2013) destaca que a avaliação de desempenho deveria possuir três 

dimensões a serem avaliadas: desenvolvimento, esforço e comportamento. No 

entanto, na maioria das organizações, a avaliação de desempenho está orientada 

somente para o curto prazo, cobrando dos servidores somente a dimensão do 

esforço. 

Alves et al. (2017) concordam com o autor e relatam que o foco da avaliação 

especial de desempenho muitas vezes pode estar no monitoramento para o 

cumprimento de metas e resultados, e não no desenvolvimento de carreira dos 

servidores avaliados. O Decreto nº 7133/10 (BRASIL, 2010) de alguma forma ratifica 

este posicionamento, na medida em que somente defende a intercessão junto ao 

avaliado quando seu desempenho é medido com nota inferior a 50% da nota 

máxima existente. 

Para o TAE-07, o Setor de Capacitação e Desenvolvimento (SEDEC) do 

Colégio Pedro II deveria: 

 
 
[...] contribuir capacitando os servidores para o uso eficaz da avaliação de 
desempenho, monitorando as avaliações, identificando os gaps de 
competências dos servidores através de sua avaliação de desempenho e 
propondo eventos de capacitação para suprir as carências de competências 
para o atendimento pleno dos objetivos institucionais. 
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Diante disso, foi questionado aos servidores se eles percebem a ligação entre 

os resultados da avaliação de desempenho e os programas de capacitação 

realizados pelo Colégio Pedro II. Somente 14% conseguiram perceber claramente 

este alinhamento entre avaliação de desempenho e capacitação, e 49% afirmam 

que não existe qualquer ligação entre os cursos de capacitação disponibilizados e os 

resultados da avaliação, conforme exposto no gráfico 12. 

 

Gráfico 12 - Ligação entre resultados da avaliação de desempenho e programas de capacitação 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

O TAE-21 assevera que:  
 
 
A avaliação de desempenho não é utilizada como referência para 
necessidade de capacitação de servidores. A avaliação é simplesmente 
arquivada e não possui uma aplicação prática, é apenas um documento que 
fica arquivado junto à ficha do servidor. 

 
 

A avaliação especial de desempenho deveria ter um propósito preventivo, e 

não punitivo. Deve estar focada na promoção do desenvolvimento do servidor, com 

o intuito de dar a atenção e o tratamento devido ao processo e, ainda, promover a 

potencialização das competências (BERGUE, 2010). O TAE-01, no entanto, relata 

que esta não é a realidade, pois “os programas de capacitação do colégio não têm 

nenhuma ligação com os resultados da avaliação. Hoje, os resultados apontados 

não possuem nenhum encaminhamento”. 

Segundo Dutra (2013), entre a organização e as pessoas ocorre um processo 

contínuo de troca de competências. Ao mesmo tempo em que a organização 

transfere seus conhecimentos para as pessoas, preparando-as e enriquecendo-as 

para o enfrentamento de novas situações profissionais e pessoais, as pessoas, com 
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o desenvolvimento da capacidade individual, também transmitem o seu aprendizado 

para a organização, capacitando-a para novos desafios. 

Jacobsen et al. (2012) apontam que a Política Nacional de Desenvolvimento 

de Pessoal estabelece três elementos: capacitação, treinamento regulamente 

instituído e a gestão de competência. A capacitação é entendida como processo 

permanente e deliberado de aprendizagem, que visa contribuir para o 

desenvolvimento de competências organizacionais através do desenvolvimento de 

competências individuais. O treinamento é qualquer ação/evento de capacitação que 

contribua com o desenvolvimento do servidor e que atenda aos interesses da 

administração. Já a gestão por competência é a gestão da capacitação orientada 

para o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao 

bom desempenho do servidor, de modo que auxilie no alcance dos objetivos 

institucionais. 

O TAE-18 relata que: 
 
 
As poucas capacitações [de] que tive conhecimento são excelentes, mas 
apenas mostram como o trabalho técnico deve ser realizado. Deveria haver 
treinamentos que evidenciassem as habilidades, o trabalho de grupo e, 
ainda, motivar os colaboradores sobre sua importância para a instituição e 
para o trabalho desempenhado. 

 
 

No Colégio Pedro II, ainda não foi realizado o mapeamento de competências 

individuais dos servidores e de competências organizacionais e, portanto, não é 

possível uma ação de capacitação de modo mais integral, com a preocupação com 

o desenvolvimento de habilidades e competências. Também não é possível que as 

avaliações de desempenho tenham foco em competências. 

 

5.3.3.3 Efetividade do Programa de Avaliação Especial de Desempenho no Colégio 

Pedro II 

 

A avaliação de desempenho, segundo Costin (2010), é muitas vezes utilizada 

de maneira ritualística, e não representa um sistema de retorno ao profissional ou 

aos gestores sobre o desempenho do servidor, além de não alimentar de maneira 

eficaz o processo de confirmação da permanência deste. Na maior parte das vezes, 

os servidores em estágio probatório são confirmados no cargo independentemente 
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do desempenho apresentado por eles e, para tanto, a avaliação “por tradição” é 

sempre favorável. 

De acordo com o TAE-35, no Colégio Pedro II:  
 
 
[a avaliação de desempenho] atualmente é aplicada pró-forma. A 
avaliação não é considerada para indicações de cargos de chefia. 
Quando são indicadas nos formulários as necessidades de melhorias 
em alguns requisitos, não existe acompanhamento por uma 
comissão e, pior, toda a informação descrita pela chefia é 
simplesmente arquivada na pasta funcional. 
 
 

Diante disso, foi perguntado aos servidores se eles consideram que o 

programa de avaliação especial de desempenho do Colégio Pedro II cumpre com o 

seu objetivo. A maior parte dos servidores (46%) respondeu que o programa de 

avaliação atual não cumpre o seu objetivo, como consta no gráfico 13. 

 

Gráfico 13 - Objetivo do Programa de Avaliação Especial de Desempenho 

 
Fonte: A autora (2018). 

  

O TAE-06 alega que o programa de avaliação especial de desempenho do 

Colégio Pedro II “precisa de seriedade. Na maioria das vezes é um documento pró-

forma, pois não há interação para o avaliado melhorar seu desempenho”. 

Santos e Cardoso (2002) pontuam que a falta de institucionalização do 

sistema de avaliação de desempenho e a incapacidade de gerar subsídios 

consistentes para o aprimoramento das ações administrativas acabam neutralizando 

o sistema, tornando-o um mero “formalismo”. 

De acordo com o TAE-01:  
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A avaliação de desempenho do colégio é um instrumento burocrático que 
existe para cumprir a lei. A avaliação, na maioria das vezes, não é realizada 
de forma séria e consciente. As chefias não sabem como avaliar e também 
não querem se indispor com o novo servidor. Esse servidor também, muitas 
vezes, não está preparado para ouvir críticas. O objetivo da avaliação 
deveria ser confirmar o servidor no novo cargo após 3 anos, e o que na 
realidade acontece é que o servidor, se adequando ou não ao cargo, ganha 
a estabilidade. 

 
 

Considerando que, segundo Modesto (2002), a norma constitucional obriga 

que a avaliação especial de desempenho seja feita por comissão especial instituída 

para este fim, o programa do Colégio Pedro II não atende a essas normas 

constitucionais, pois a avaliação é realizada somente pela chefia, com posterior 

concordância da direção responsável. 

Para Barbosa (2010), uma grande falha no processo de avaliação de 

desempenho é o fato de ela ser realizada de forma vertical, ou seja, não ter a 

participação de outros atores além da chefia imediata, além de não estar de acordo 

com os atuais paradigmas da gestão de pessoas, que propõem a utilização da 

avaliação 360 graus. 

A avaliação 360 graus, segundo Alves et al. (2017), é uma tecnologia de 

gestão com a capacidade de avaliar competências, comportamentos, habilidades e 

desempenho de indivíduos sob perspectivas múltiplas. Essa tecnologia foi 

desenvolvida em organizações empresariais a partir da década de 1980, porém, a 

sua implantação na administração pública brasileira ainda é uma experiência 

recente, trazida pelo Decreto nº 7133/10 (BRASIL, 2010).  

Apesar da indicação do uso da avaliação 360º, o TAE-32 defende a não 

implantação desse modelo de avaliação participativo neste momento no Colégio 

Pedro II e relata que:  

 
 
[...] o modelo de avaliação 360 graus para instituições que não têm cultura 
de avaliação de desempenho, na minha opinião, traz mais problemas do 
que soluções. A avaliação da chefia e das equipes precisa ser muito bem 
construída; é importante ter profissionais especializados para trabalhar as 
possíveis tensões.  

 
 

Dias (2010) sustenta que a avaliação de desempenho deve se adaptar às 

particularidades culturais dos servidores e da própria da organização pública, para 

que seja possível contribuir efetivamente para o alcance dos objetivos estratégicos. 

Além disso, para que a avaliação de desempenho seja eficaz, Odelius (2010) 
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menciona, como necessário, um melhor preparo dos responsáveis por desenvolver, 

implementar, acompanhar e aprimorar a avaliação de desempenho, bem como 

treinamento e sensibilização dos avaliadores. 

Segundo o TAE-22: 
 
 
No Colégio Pedro II não há compromisso institucional com a avaliação de 
desempenho dos Técnico-Administrativos. Inclusive, não há pessoal 
suficiente para trabalhar na Seção de Avaliação de Desempenho e 
desenvolver um trabalho sério e comprometido com a visão Institucional. 

 
 

Segundo Barbosa (2010), um fator que pode interferir na efetividade do 

programa de avaliação espacial de desempenho é a falta de imparcialidade na 

realização da avaliação, o que pode gerar um clima de desconfiança e baixa 

credibilidade entre os servidores. A existência dos servidores bajuladores, que tiram 

nota máxima, e/ou dos gestores “bonzinhos”, que não gostam de se comprometer, 

contribui em muito para esta desconfiança. 

O TAE-32 pontua que: 
 
 
É preciso investir na formação dos nossos gestores. O instrumento de 
avaliação foi construído de forma bem didática, para proporcionar a 
identificação de pontos fortes e deficiências, para investimento, para 
alcançar a excelência onde já é bom e para desenvolvimento onde é crítico. 
Os gestores ainda têm muita dificuldade em avaliar o servidor de forma 
transparente e dialogada. Mas entendo que estamos em processo. É muito 
importante investir na formação de nossos gestores. 

 
 

No Colégio Pedro II é expressivo o percentual de servidores avaliados com 

pontuação máxima ou acima da nota nove, e nenhum servidor com média abaixo de 

70 (o que resultaria em reprovação e exoneração), conforme demostrado no gráfico 

14.  
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Gráfico 14 - Distribuição de notas finais do estágio probatório 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

O TAE-21 expõe que: 

 
 
O programa aplicado pelo Colégio Pedro II é totalmente falho, começando 
pelos gestores, pois eles não são preparados para realizar a avaliação de 
desempenho. Outro aspecto é que não existe um objetivo de buscar a 
melhoria do servidor, pois o plano de ação feito é meramente ilustrativo, já 
que não haverá um acompanhamento na tratativa das ações que por 
ventura sejam colocadas. O próprio formulário de avaliação de desempenho 
é "engessado", não permite um maior detalhamento do perfil do servidor, 
pois são textos mal-elaborados e com pouca diversidade de possibilidades. 

 
 

De acordo com Alves et al. (2017), pode-se inferir que a avaliação especial 

de desempenho do Colégio Pedro II foi implementada com a adoção parcial de 

elementos da ferramenta e não é capaz de realizar mudanças substanciais e 

interferir no status quo, configurando-se como um instrumento burocrático no âmbito 

das organizações federais. 

O TAE-22 complementa ressaltando que:  

 
 

A avaliação especial de desempenho permite avaliar se o desempenho do 
servidor está em consonância com as exigências do cargo e com as metas 
institucionais, no entanto, a avaliação especial de desempenho do CP2 tem 
se mostrado meramente burocrática, não havendo nenhuma reprovação. 

 
 

Para que o programa de avaliação especial de desempenho tenha êxito, é 

imprescindível que haja, por parte de todos os envolvidos, o prévio conhecimento 

dos critérios e instrumentos utilizados, devendo ser realizada ampla divulgação e 

orientação a respeito da política de avaliação. Deve ocorrer disseminação de todas 
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as etapas da avaliação, bem como treinamento e sensibilização das chefias, como 

forma de minimizar erros e dar sentido e credibilidade ao processo (ALVES et al., 

2017). Para o TAE-01: 

 
 
Não conhecer como funciona o programa de avaliação de desempenho 
pode trazer dúvidas e incertezas na hora da realização da avaliação. Não 
conhecer os quesitos que serão avaliados pode trazer insegurança para o 

processo. 
 
 

Diante disso, foi perguntado aos servidores se eles tinham prévio 

conhecimento de como funcionava o programa de avaliação especial de 

desempenho do Colégio Pedro II, com suas regras, fatores, prazos e pesos. A 

grande maioria dos respondentes (74%) não conhecia o programa e seu 

funcionamento, conforme demonstrado no gráfico 15. 

 

Gráfico 15 – Conhecimento prévio do programa de avaliação especial de desempenho 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

O TAE-18 ressalta que é muito importante o conhecimento prévio de como 

funciona o programa de avaliação de desempenho, “pois, se o programa for 

desconhecido, seja pelo avaliador, seja pelo avaliado, as avaliações não serão 

capazes de evidenciar a realidade e a verdadeira necessidade da administração, 

com efeitos posteriores muitas vezes nocivos”. 

A avaliação especial de desempenho do Colégio Pedro II utiliza somente os 

fatores impostos por lei (assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, 

produtividade e responsabilidade). Considerando isso, foi questionado aos 

servidores se esses fatores são suficientes para avaliar o servidor. As respostas 
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foram bem divididas entres os que pensam que são suficientes (32%), os que acham 

que são parcialmente suficientes (31%) e os que não consideram os fatores 

suficientes (34%), conforme demonstrado no gráfico 16. 

 

Gráfico 16 – Fatores da avaliação especial de desempenho 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Para Barbosa (2010), dois dos grandes problemas encontrados nas 

avaliações de desempenho são: a construção de indicadores de desempenho para 

avaliação de cargos genéricos e não para as atribuições específicas realizadas, e o 

uso de um único método de avaliação para diferentes grupos de cargos na 

organização. O TAE-34 aponta que o programa é: 

 
 
[...] importante para que a administração possa avaliar como está atuando 
seu servidor diante do desempenho de suas atribuições. Entretanto, não 
considero que a avaliação tenha que ser a mesma para todos, acredito que 
deva levar em consideração as atribuições dos servidores e que, diante de 
um resultado negativo, a administração busque conhecer quais fatores 
estão interferindo no bom desempenho de seus servidores. 

 
 

Segundo Torres (2012), administração pública tem grande dificuldade em 

estabelecer parâmetros e critérios objetivos de avaliação de desempenho, e o que 

ocorre muitas vezes são avaliações com critérios subjetivos e indicadores 

comportamentais, que não sustentam juridicamente um procedimento de 

exoneração. 

O TAE-21 pontua que:  
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A avaliação especial de desempenho contém os aspectos fundamentais, 
mas eles são tratados de maneira superficial, não existe um detalhamento 
dos fatores, o formulário já vem com respostas prontas e que não permitem 
uma maior abordagem sobre o tema. Acaba que as avaliações se tornam 
quase que um padrão entre os servidores avaliados, não há um 
levantamento individualizado sobre as atividades que cada servidor 
executa. Não existem metas desdobradas para que o servidor seja avaliado 
em cima das atividades referentes ao seu setor, seria importante verificar 
um atingimento percentual dos objetivos de sua responsabilidade, durante o 
período de tempo avaliado. 

 
 

Bergue (2011) menciona que os avaliadores costumam preferir que o 

instrumento da avaliação de desempenho seja composto por critérios objetivos e 

explícitos e escalas de notas que possam reduzir a exigência de um 

posicionamento, dando um toque de impessoalidade ao processo. A busca 

frequente por objetividade na avaliação está muito ligada à expectativa que o gestor 

tem de eximir-se da responsabilidade em relação ao juízo de valor atribuído ao 

trabalho dos servidores. 

O TAE-16 pontua que a Setor de Capacitação e Desenvolvimento “pode 

contribuir, preparando as chefias para a condução da avaliação, e contribuir com 

ferramentas e informações que auxiliem esse processo”. 

Considerando que o estágio probatório tem a duração de três anos, 

Spitzcovsky (2010) defende que a avaliação especial de desempenho deve ser 

realizada em etapas, de modo a facilitar o monitoramento da evolução do servidor 

ao longo do período de exercício no cargo e revelar possíveis dificuldades de 

adaptação. Dessa forma, foi questionado se os servidores consideravam que as 

etapas da avaliação de desempenho e os seus prazos atendiam ao objetivo do 

programa. A maioria dos servidores (71%) respondeu que as três etapas, realizadas 

aos 9, 18 e 32 meses respectivamente, atendem ao objetivo do programa, conforme 

demonstrado no gráfico 17. 
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Gráfico 17 – Etapas e prazos da Avaliação Especial de Desempenho 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Enquanto o TAE-01 acha “que as avaliações estão bem distribuídas, dando 

tempo para a chefia conhecer o trabalho do servidor”, o TAE-18 declara que:  

 
 
As avaliações precisariam ter intervalos menores e, desde a primeira, 
deveria haver um tratamento criterioso para, tão logo fosse percebido que o 
avaliado apresentasse alguma dificuldade, esta fosse trabalhada, para 
melhorar o desempenho do colaborador, e, por fim, a finalidade da 
administração. 

 
 

Ferrari (1999) afirma que o texto constitucional não determinou a 

periodicidade em que se deve dar esta avaliação e, diante disso, esta periodicidade 

poderá ser determinada na lei de cada ente federativo, ou, caso não seja 

determinada em lei, caberá à Administração determiná-la, dentro de critérios de 

prudência e razoabilidade. 

O TAE-21 opina que:  
 
 
As avaliações (caso fosse um programa sério) deveriam ocorrer pelo menos 
a cada seis meses, ou seja, seriam pelo menos seis avaliações durante o 
período de estágio probatório. É necessário um feedback constante entre 
servidor e superior imediato. 

 
 

Considerando que a evolução do desempenho é gradual e contínua, na 

medida em que o novo servidor vai se adaptando às atribuições do seu cargo, e 

interagindo com seus colegas de trabalho e com o ambiente, o programa do Colégio 

Pedro II optou por colocar pesos diferenciados nas avaliações, sendo a primeira e a 

segunda com peso um e a terceira e última com peso dois. Essa distribuição de 
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pesos se deu em razão do entendimento de que, no final de período do estágio 

probatório, o servidor já pode ter amplo conhecimento de suas atribuições e 

responsabilidades.  

O TAE-01 justifica os pesos diferenciados, alegando que “na última etapa, o 

servidor já está bem integrado com a organização. Em caso de desvios 

diagnosticados nas avaliações anteriores, o servidor terá tempo de se desenvolver e 

corrigi-los”. 

Diante disso, foi perguntado aos servidores se eles consideravam que os 

pesos diferenciados atendiam ao objetivo do programa, e a ampla maioria dos 

respondentes (68%) considera que sim, conforme demonstrado no gráfico 18. 

 

Gráfico 18 – Pesos da Avaliação Especial de Desempenho 

 
Fonte: A autora (2018). 

 

Dentre os servidores que não concordam com a diferenciação dos pesos 

(9%) está o TAE-21, que contesta relatando que: 

 
 
Não faz sentido existir esse tipo de critério com pesos diferentes, deveria 
haver uma homogeneidade do início ao fim do programa, pois durante todo 
o tempo que há realização de atividades, por parte do servidor, é necessário 
que seja verificada como essas são executadas. Ou seja, não deveria haver 
importância se é a primeira ou última avaliação, pois o servidor sempre 
deve ser probo, reto, eficiente e zelar pelo interesse público a todo o tempo. 

 
 

Bergamini e Beraldo (2010) discorrem que o sucesso do processo de 

avaliação de desempenho não está ligado somente à criação de um instrumento 

técnico sofisticado, mas também ao desenvolvimento de uma atmosfera em que as 

pessoas possam se relacionar entre si de forma espontânea, franca e confiante. 
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O TAE-32 declara que, no programa de avaliação especial de desempenho 

do Colégio Pedro II: 

 
 
O instrumento utilizado é bom. Sua aplicação é que está comprometida. Na 
minha opinião, é um programa promissor. Faz-se necessário um melhor 
gerenciamento do programa e ações junto aos gestores e servidores para 
aprimorar continuamente o programa e consolidar a cultura da avaliação de 
desempenho na Instituição. 

 
 

O caminho é longo, para que o Colégio Pedro II e a Administração Pública 

consigam implementar tudo o que consta na teoria e nas legislações. E não basta só 

colocar em prática, deve-se fazê-lo com excelência, para que seja possível atender, 

com qualidade, às demandas postas pela população.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A avaliação especial de desempenho deve procurar avaliar o servidor de 

maneira global, com respeito às etapas da avaliação e procedendo às orientações 

para aqueles que apresentam dificuldade no desempenho de suas atribuições. Faz-

se mister a criação de uma comissão especial que desempenhe de forma eficaz seu 

papel, para que a avaliação não seja apenas uma ferramenta burocrática do estágio 

probatório, o que pode resultar em prejuízo, em longo prazo, no oferecimento de 

serviços prestados pela Administração Pública, por falta de eficiência dos agentes 

públicos (FRAGA; MARTINS, 2012). 

Atualmente, o programa de avaliação especial de desempenho do Colégio 

Pedro II encontra muitas barreiras, como: cultura organizacional; legislação 

engessada; adoção de instrumento e regras inadequados; falta de preparo dos 

envolvidos no processo; julgamentos relapsos; resultados imprecisos; falta de 

integração com outros sistemas de gestão de pessoas; descontinuidades de gestão 

e ausência de vontade política (ODELIUS, 2010; TORRES, 2012). 

O desafio da Instituição é conseguir dar efetividade ao programa, de forma a 

cumprir realmente o objetivo do estágio probatório, imposto pela Constituição 

Federal de 1988. Para Modesto (2002), o programa de avaliação deve ser um 

processo administrativo contínuo e ordenado, que seja capaz de filtrar o resultado do 

processo seletivo público realizado, para que somente os servidores que realmente 

se encontram aptos ao desempenho do cargo público recebam a estabilidade.  

Para superar este desafio, foram elencados, a partir da percepção dos 

servidores, sugestões de melhoria para o programa de avaliação de desempenho 

durante o estágio probatório do Colégio Pedro II, como: reestruturação coletiva do 

programa; sensibilização e conscientização dos envolvidos; divulgação do 

funcionamento e regras do programa; treinamento dos gestores; criação de 

comissões especiais; feedback aos servidores; encaminhamento de resultados; 

implementação do mapeamento de competências e extensão da avaliação aos 

servidores estáveis. 

Deve-se levar em consideração as limitações inerentes a esta pesquisa, pois 

não foi possível a participação de todos os servidores do Colégio Pedro II, de 

maneira a se alcançar resultados mais abrangentes sobre a percepção dos técnico-

administrativos sobre o processo de avaliação especial de desempenho da 
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Instituição. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, primou-se pela 

representatividade dos sujeitos, pois buscava-se a exploração, de forma 

aprofundada, dos fenômenos a serem investigados (GRAY, 2012).  

O Colégio Pedro II, apesar de pertencer a uma grande rede federal de 

ensino, conta com características específicas, por ser a única instituição federal que 

oferece o ensino infantil e básico no Estado do Rio de Janeiro. Diante disso, pode 

ser que apresente diferenças em relação à realidade de outras instituições federais 

de ensino que tenham implementado programas de avaliação especial de 

desempenho. A sugestão é que a pesquisa seja replicada nessas organizações, pois 

os resultados apontados pelo estudo se referem à opinião da amostra e não podem 

ser generalizados a outras entidades.  

Diante da implementação das sugestões de melhoria do programa, 

recomenda-se que futuras pesquisas investiguem o próximo período de avaliação 

especial de desempenho do Colégio Pedro II, para desvendar quais serão os 

impactos das modificações do programa, através dos servidores envolvidos, 

verificando se o grupo investigado mudou sua opinião acerca dos assuntos 

discutidos. Recomenda-se também a realização de um estudo para levantar a 

percepção dos gestores acerca do programa de avaliação especial de desempenho 

no Colégio Pedro II. 

Esta temática provavelmente deverá ser pesquisada e repensada inúmeras 

vezes, porque, segundo Pinto e Silva (2015), a humanidade está em constante 

evolução e novos cenários e novos atores aparecem a todo momento. Portanto, esta 

pesquisa não pretende esgotar o tema, tendo em vista a amplitude dos aspectos que 

englobam o estágio probatório e a avaliação especial de desempenho.  

 

6.1 SUGESTÕES DE MELHORIA PARA O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO 

ESPECIAL DE DESEMPENHO DO COLÉGIO PEDRO II 

 

Diante da pesquisa realizada, e de acordo com as respostas dos servidores 

envolvidos, foi possível elencar algumas sugestões de melhoria para o programa de 

avaliação do Colégio Pedro II: 

a) reestruturação coletiva do programa, ouvindo todos os servidores 

envolvidos no processo de avaliação; 
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b) ações de sensibilização e conscientização da importância do programa 

para servidores e gestores; 

c) ampla divulgação acerca do funcionamento do programa; 

d) treinamento para os gestores acerca da aplicação do instrumento; 

e) criação de comissões especiais para realização da avaliação, conforme 

disposto em lei; 

f) feedback do resultado da avaliação para os servidores; 

g) encaminhamento dos resultados para os setores responsáveis, como por 

exemplo: setor de capacitação e desenvolvimento, setor de qualidade de 

vida etc.; 

h) implementação do mapeamento de competências, para posterior 

adequação da avaliação de desempenho; 

i) extensão do programa de avaliação de desempenho para os servidores 

não estáveis. 
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APÊNDICE A – Perguntas do questionário 

 

PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES ACERCA DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM ESTÁGIO 

PROBATÓRIO DO COLÉGIO PEDRO II 

1. APRESENTAÇÃO DO SERVIDOR 

CAMPUS DE LOTAÇÃO: 

CARGO: 

TEMPO DE INSTITUIÇÃO: 

 

2. ESTÁ EM ESTÁGIO PROBATÓRIO OU TERMINOU ESSE EM 2017? 

 

(   ) SIM    (   ) NÃO 

 

 

3. OCUPA CARGO DE CHEFIA?  

 

(   ) SIM    (   ) NÃO 

 

4. VOCÊ CONSIDERA QUE, NOS DIAS DE HOJE, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSEGUE 

ATENDER DE FORMA EFICIENTE ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE POR SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE QUALIDADE? 

 

(   ) SIM    (   ) PARCIALMENTE    (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI RESPONDER 

 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

 

5. QUAL A IMPORTÂNCIA DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS PARA QUE A ORGANIZAÇÃO 

ATINJA OS SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS? 

(   ) MUITO IMPORTANTE   (   ) IMPORTANTE  (    ) POUCO IMPORTANTE                                         

(   ) NÃO É IMPORTANTE   (   ) NÃO SEI RESPONDER 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

 

6. VOCÊ CONHECE OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO COLÉGIO PEDRO II? 

 

(   ) SIM 

(   ) NÃO, MAS SEI DA EXISTÊNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

(   ) NÃO E DESCONHEÇO A EXISTÊNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

7. VOCÊ CONSIDERA QUE A ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS DO COLÉGIO PEDRO II ESTÁ 

ALINHADA COM ESTES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FORMA A CONTRIBUIR PARA O 

ALCANCE DELES? 
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(   ) SIM    (   ) PARCIALMENTE    (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI RESPONDER 

 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

 

8. QUAL A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA? 

 

(   ) MUITO IMPORTANTE   (   ) IMPORTANTE  (    ) POUCO IMPORTANTE                                    

(   ) NÃO É IMPORTANTE   (   ) NÃO SEI RESPONDER 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

9. COMO VOCÊ ACHA QUE A SEÇÃO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PODE 

CONTRIBUIR NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO? 

 

10. QUAL A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA? 

 

(   ) MUITO IMPORTANTE   (   ) IMPORTANTE  (    ) POUCO IMPORTANTE                                       

(   ) NÃO É IMPORTANTE   (   ) NÃO SEI RESPONDER 

 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

 

11. EM SUA OPINIÃO, QUAL O OBJETIVO DA AVALIAÇÃO DESEMPENHO NO ESTÁGIO 

PROBATÓRIO? 

 

12. DE ACORDO COM A RESPOSTA ACIMA, VOCÊ CONSIDERA O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO DO COLÉGIO PEDRO II CUMPRE 

COM O SEU OBJETIVO? 

 

(   ) SIM    (   ) PARCIALMENTE    (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI RESPONDER 

 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

 

13. QUAL A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE UM ACORDO DE TRABALHO ENTRE CHEFIA E 

EMPREGADO, EM QUE SÃO FORMALIZADAS AS ATRIBUIÇÕES E EXPECTATIVAS PARA 

AQUELE PERÍODO? 

 

(   ) MUITO IMPORTANTE   (   ) IMPORTANTE  (    ) POUCO IMPORTANTE                                     

(   ) NÃO É IMPORTANTE   (   ) NÃO SEI RESPONDER 

 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 
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14. VOCÊ CONHECIA COMO FUNCIONAVA O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE 

DESEMPENHO DO COLÉGIO PEDRO II (REGRAS, FATORES, PRAZOS, PESOS) ANTES DE 

AVALIAR OU SER AVALIADO? 

 

(   ) SIM  (   ) NÃO    

 

15. NA SUA OPINIÃO, QUAL O IMPACTO DE SE CONHECER (OU NÃO SE CONHECER) 

PREVIAMENTE O PROGRAMA NA EFETIVA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO? 

 

 

 

16. VOCÊ ACHA QUE OS FATORES (ASSIDUIDADE, DISCIPLINA, CAPACIDADE DE INICIATIVA, 

PRODUTIVIDADE E RESPONSABILIDADE) UTILIZADOS NO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO SÃO SUFICIENTES PARA AVALIAR O SERVIDOR? 

 

(   ) SIM    (   ) PARCIALMENTE    (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI RESPONDER 

 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

 

 

17. VOCÊ CONSIDERA QUE AS ETAPAS E OS PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 

(3 ETAPAS EM 9, 18 E 32 MESES) ATENDEM AO OBJETIVO DO PROGRAMA? 

 

(   ) SIM    (   ) PARCIALMENTE    (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI RESPONDER 

 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

 

18. VOCÊ CONSIDERA QUE OS PESOS CONFERIDOS AS ETAPAS DA AVALIAÇÕES (1ª E 2ª 

ETAPAS – PESO 1; 3ª ETAPA – PESO 2) ATENDEM AO OBJETIVO DO PROGRAMA? 

 

(   ) SIM    (   ) PARCIALMENTE    (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI RESPONDER 

 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

 

19. NA SUA OPINIÃO, QUAL O ENCAMINHAMENTO QUE DEVE SER DADO MEDIANTE OS 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ( DE ACORDO COM OS PONTOS FORTES, PONTOS FRACOS 

E PROPOSTAS DE MELHORIA RELATADOS NA AVALIAÇÃO)? 

 

20. VOCÊ ACHA QUE HOJE EXISTE LIGAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO E OS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO REALIZADOS NO COLÉGIO? 

 

(   ) SIM    (   ) PARCIALMENTE    (   ) NÃO   (   ) NÃO SEI RESPONDER 
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JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

 

 

21. QUAL A CONTRIBUIÇÃO QUE VOCÊ DARIA PARA MELHORAR O PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO COLÉGIO PEDRO II? 


