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Resumo 
 

O objetivo deste relatório é discorrer sobre a importância do processo de avaliação de 

desempenho, como instrumento de gestão estratégico na administração pública. O trabalho foi 

realizado analisando-se dados obtidos em ciclos avaliativos já ocorridos na Agência Nacional 

do Cinema – Ancine, identificando a forma como foi utilizado até o momento e a sua eficácia 

para o alcance dos objetivos estratégicos, definidos através do Planejamento estratégico 

realizado na Agência. Também foi objeto de análise a utilização do instrumento da avaliação 

de desempenho, como forma de apoio a gestão dos lideres no dia a dia e as relações entre 

servidores e lideranças, bem como a pesquisa de clima organizacional realizada na Agência 

junto aos servidores. A metodologia utilizada na execução deste trabalho referenciou-se na 

coleta de dados de literatura específica e pesquisa exploratória em arquivos de controle da 

Agência, disponibilizados pela Gerência de Recursos Humanos. A análise dos dados foi 

demonstrada por meio de tabelas contendo as informações necessárias sobre cada dado 

pesquisado. Como conclusão a identificação de possíveis fatores de mudança no processo 

utilizado, que poderão servir para subsidiar a área de Gestão de Pessoas da Agência no 

aperfeiçoamento do processo de avaliação de desempenho, alinhando-o as metas 

institucionais estabelecidas no Planejamento Estratégico da instituição e as metas individuais 

estabelecidas para cada servidor. 
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1 - Introdução 
 

O século XX trouxe grandes transformações que influenciaram as organizações, a 

administração e o comportamento humano. Nos anos 30, a experiência formulada por Elton 

Mayo na fabrica Westinghouse, em Hawthorne, Chicago, deu surgimento a Escola de 

Relações Humanas. A partir dessa experiência as grandes empresas passaram a reconhecer a 

importância das relações humanas no ambiente de trabalho. Com esse advento os 

trabalhadores passaram a se organizar em grupos para reivindicar seus direitos, surgiram os 

sindicatos, as leis trabalhistas e como conseqüência o Departamento de Pessoal (OLIVEIRA, 

MEDEIROS , 2012).  

No Brasil, na era Vargas, surge o Estado Intervencionista, seguido pela implantação 

do Estado Burocrático após a Constituição de 1934, se estendendo até os anos 80. 

(OLIVEIRA, MEDEIROS, 2012) 
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Em 1985, o governo brasileiro inicia a reforma administrativa que buscou a 

racionalização das estruturas administrativas e a formulação de uma política de RH. Nessa 

época havia o objetivo de se promover a avaliação do desempenho do servidor público, 

institucionalizando-se o sistema do mérito, graças ao novo plano de carreira, ao Estatuto do 

Funcionalismo Público e a um plano de retribuições (MARCELINO, 2003). 

A partir da publicação da Emenda Constitucional nº 19, de 5 de junho de 1998, a 

avaliação de desempenho tornou-se obrigatória no serviço público e passou a ganhar 

efetivamente contornos de verdadeiro instituto jurídico, que, entre outras finalidades, modifica 

o regime e dispõe sobre princípios e normas da administração pública, servidores e agentes 

públicos, estabelecendo explicitamente a eficiência como princípio norteador da 

administração pública, juntamente com os demais princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade (VILHENA et al., 2006). 

Segundo Henemann e Gonçalves (2014, apud SEABRA, 2001), ainda na década de 

noventa, sob o enfoque sistêmico de um conjunto de idéias, concebida como “Nova 

Administração Pública – NAP”, foi elaborado o Plano Diretor da Reforma do Estado, pelo 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (Brasil, 1995). Esse plano apresentou as 

diretrizes para as mudanças para administração pública gerencial, com medidas de 

flexibilidade, controle dos resultados e ferramentas originadas no setor privado, como a 

avaliação de desempenho, que se apresentou como uma prescrição para tornar as organizações 

públicas mais gerenciais.  

De acordo com Silva, Lobato e Guimarães (2014, apud BOTERF, 1994), através da 

avaliação podem ser observadas e avaliadas competências como: visão estratégica, 

planejamento, organização, responsabilidade, acompanhamento, liderança, delegação, tomada 

de decisão, solução de problemas, iniciativa, pró-atividade, criatividade e inovação, 

orientação a resultados, autodesenvolvimento, administração de conflitos, capacidade de 

negociação, flexibilidade e adaptação a mudanças, competência interpessoal e trabalho em 

equipe. 

Chiavenato, (2014, p. 56) pondera que as organizações precisam ser antecipadamente 

planejadas para alinhar suas atividades futuras em direção a objetivos previamente definidos. 

O autor afirma ainda: "a estratégia define o comportamento da organização em um mundo 

mutável, dinâmico e competitivo. A estratégia é fortemente condicionada pela missão 

organizacional, pela visão do futuro e pelos objetivos globais da organização" 

No processo de construção do planejamento estratégico são definidas as estratégias 

importantes para o desenvolvimento das organizações, planejadas pelo corpo diretivo, com 

prazos previamente determinados, e que devem ser conquistadas de forma eficaz e eficiente. 

Porém, o planejamento estratégico por si só, não produz ações, nem mudanças visíveis 

e nem representa o sucesso das metas instituídas, sua resultante é apenas um conjunto de 

planos e intenções. 

Kaplan e Norton(2000) citam pesquisas que concluem que a capacidade de executar a 

estratégia é mais importante do que a sua qualidade em si, e que apenas 10% das estratégias 

formuladas são implantadas com êxito nas organizações, concluindo que o verdadeiro 

problema não é a má estratégia, mas sim a má execução. 

Para o cumprimento das estratégias nas organizações é preciso que se pactuem as 

mesmas com as diversas áreas atuantes, a fim de que sejam difundidas entre todas as pessoas 

que fazem parte do processo, de forma que elas, a partir do seu conhecimento, se sintam 
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motivadas e dispostas a aceitar os desafios propostos, inseridas no processo de construção dos 

resultados perseguidos, e preocupadas na busca da melhoria do seu desempenho individual. 

Entende-se que na gestão moderna o sistema de indicadores não deve ser atrelado 

exclusivamente a fatores financeiros, que segundo Kaplan e Norton (2000), não captam toda a 

dinâmica do desempenho no atual contexto das organizações, baseado no conhecimento. No 

mundo atual competitivo, a capacidade das organizações de gerenciar seu capital humano é 

crítica.  

De acordo com (Chiavenato, 2014), as pessoas podem constituir um ponto forte – a 

principal vantagem competitiva da empresa – ou o ponto fraco – principal desvantagem 

competitiva -, dependendo da maneira como elas são administradas.  

O objetivo deste trabalho é avaliar a forma como a ANCINE – Agência Nacional do 

Cinema, autarquia federal, conduziu o processo de implementação de avaliação de 

desempenho, nos 3 ciclos que compreendem o período de Nov/2013, Nov/2014 e Nov/2015, e 

discorrer sobre as dificuldades percebidas e sobre as eventuais mudanças que possam fazer da 

mesma um modelo de gestão integrada ao Planejamento Estratégico e ao Gerenciamento dos 

Processos da instituição.  

2 –Apresentação do Caso 
 

De acordo com informações constantes no sítio eletrônico, 

http://www.ancine.gov.br/pt-br/ancine/apresentacao, a ANCINE é uma Agência reguladora 

federal, criada em 06 de setembro de 2001 pela Medida Provisória 2228-1, que tem como 

atribuições o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no 

Brasil. É uma autarquia especial, vinculada desde 2003 ao Ministério da Cultura, com sede e 

foro no Distrito Federal e Escritório Central no Rio de Janeiro. É administrada por diretoria 

colegiada, aprovada pelo Senado Federal, e composta por um diretor-presidente e três outros 

diretores, todos com mandatos fixos, aos quais se subordinam cinco Superintendências. 

O Regime Jurídico Único dos servidores públicos e civis da União, Lei nº 8.112/1990, 

que dispõe sobre os servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais, prevê em seu art. 20 a avaliação do desempenho para aprovação no estágio 

probatório, observados os fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, 

produtividade e responsabilidade. 

A Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, criou os cargos efetivos das Agências 

Reguladoras e definiu que os vencimentos dos servidores efetivos das mesmas deveriam ser 

constituídos de vencimento básico e gratificação de desempenho, sendo a última calculada a 

partir do resultado das avaliações de desempenho institucional e individual. 

A Lei nº 11.907/2009 alterou alguns dispositivos da Lei nº 10.871/04 e sua 

regulamentação ocorreu por meio da publicação do Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010. 

A Diretoria Colegiada da Ancine regulamentou em março de 2010, o pagamento das 

gratificações de desempenho, através da RDC – Resolução de Diretoria Colegiada nº 35, que 

previu a implantação da sistemática da avaliação de desempenho individual, considerando as 

atividades e projetos constantes num Plano de Trabalho pactuado entre as chefias e os 

servidores, observando-se o cumprimento dos compromissos de desempenho, com peso de 

20%; e fatores de avaliação, com peso de 80%. A avaliação por meio do novo formulário 

passou a utilizar uma forma participativa, no qual o Índice de Desempenho Individual – IDI 

http://www.ancine.gov.br/pt-br/ancine/apresentacao
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do servidor é apurado, mediante a auto-avaliação, a avaliação da equipe e avaliação da chefia 

imediata, nas seguintes proporções: 

 

Conceitos atribuídos pelo próprio avaliado – 15%; 

Conceitos atribuídos pela chefia imediata – 60%; e 

Média dos conceitos atribuídos pelos demais integrantes da equipe de trabalho – 

25%. 

O objetivo seria ter um diagnóstico ao longo do processo de avaliação, com a finalidade 

de subsidiar ajustes, traçar estratégias para atingir os resultados pactuados no plano de metas, 

no início do ciclo, evitando desta forma eventuais desvios e suplantando barreiras, além de 

orientar os procedimentos sobre as gratificações de desempenho das diversas carreiras 

existentes na Agência.  

O método adotado na Ancine para a aplicação da avaliação de desempenho foi o método 

das Escalas Gráficas, que se baseia em uma tabela de dupla entrada, onde nas linhas estão os 

fatores de avaliação e nas colunas encontram-se os graus de avaliação de desempenho, sendo 

finalizada por um item para entrevista entre o avaliado e o avaliador, onde se identificam as 

metas pactuadas para o período seguinte de avaliação. O método das escalas gráficas avalia o 

desempenho das pessoas através de fatores de avaliação previamente definidos e graduados. 

Os indicadores de desempenho utilizados no formulário de avaliação de desempenho são 

divididos em 5 grupos: Produtividade (I),Conhecimento de Métodos e Técnicas 

(II),Cumprimento das Normas e Procedimentos de Conduta (III), Trabalho em Equipe (IV) e 

Comprometimento com o Trabalho (V),  

Nos formulários constam as indicações dos critérios de avaliação, além da tabela de escala 

de pontuação, que pode variar de 0 a 100, de acordo com os intervalos demonstrados abaixo: 

 

Insuficiente: 0 a 39, 

Regular: 40 a 59 

Bom: 60 a 79 

Muito bom: 80 a 95 

Excelente: 96 a 100. 
 

Coube a Gerência de Recursos Humanos – GRH, a responsabilidade de consolidar e 

coordenar, em articulação com a Comissão de Acompanhamento da Avaliação de 

Desempenho – CAD, as avaliações realizadas nas unidades de avaliação da ANCINE, que 

deveriam elaborar o plano de trabalho com base nas metas estratégicas e intermediárias da 

ANCINE. Às chefias imediatas, coube a função de avaliar os servidores com base no plano de 

trabalho estabelecido para o ciclo avaliativo.  
A Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD foi posteriormente constituída por um 

representante de cada carreira existente na Agência, juntamente com um representante da 

GRH, que presidia a mesma. A comissão foi incumbida, legalmente, das seguintes funções:  
 

I – acompanhar todas as etapas do ciclo de avaliação de desempenho;  

II – orientar chefias, servidores e equipes de trabalho durante o ciclo 

de avaliação;  
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III - propor medidas para o aperfeiçoamento da avaliação de 

desempenho, especialmente quanto aos critérios e procedimentos 

estabelecidos;  

IV – acompanhar a execução e propor medidas corretivas;;  

V – ter ciência dos pedidos de reconsideração interpostos pelos 

servidores;  

VI – julgar, em última instância, o recurso interposto pelo servidor 

quanto à sua avaliação individual.  
 

Em março de 2011 a Diretoria Colegiada, através de nova resolução, a RDC 37, 

normatizou o processo de avaliação de desempenho para fins de estágio probatório e 

progressão e promoção. Assim, as avaliações de desempenho passaram a gerar efeitos como 

meio de desenvolvimento na carreira funcional dos servidores, possibilitando o acesso dos 

mesmos para classes e padrões subseqüentes ao inicialmente ocupado na ocasião do ingresso 

ao serviço público. A sistemática utilizada para a apuração da avaliação de desempenho 

individual, seria a mesma já prevista na RDC 35. 

A Resolução da Diretoria 37 prevê que a progressão e promoção funcional, somente 

será concedida ao servidor que tenha cumprido o interstício mínimo de 1 ano de efetivo 

exercício no mesmo padrão, atingindo o desempenho mínimo de 85 na média aritmética, além 

dos critérios previstos de qualificação e capacitação funcional. 
A mesma Resolução regulamentou também, a figura da “progressão antecipada”, ou 

seja, foi incluída a previsão de que o interstício mínimo (01 ano) previsto inicialmente, 

poderia ser reduzido de 50% no tempo (06 meses), de acordo com o número de vagas 

disponíveis, limitado em até 10% do número de vagas por classe em cada cargo. 

Os critérios de desempate inicialmente considerados na RDC foram: 
 

I – maior pontuação na média aritmética de todas as suas avaliações 

individuais no período;  

II – maior nota obtida na média do critério produtividade, apurada no 

período de avaliação imediatamente anterior; 

III – [ ...] 

   

O quadro 1, demonstra os resultados obtidos em 3 processos avaliativos semestrais 

realizados na Agência, durante os períodos de novembro/2013, novembro/2014 e 

novembro/2015:   

Notas Ciclos avaliativos 

Grau de 
desempenho 

atribuído 

Intervalo de 
pontuação 

Nov/2013 % Nov/2014 % Nov/2015 % 

Insuficiente 0 a 39 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Regular 40 a 59 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Bom 60 a 79 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Muito bom 80 a 95 07 2,70% 22 2,73% 12 3,03% 
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Excelente 96 a 100 252 97,30% 312 97,27% 384 96,97% 

Total de Servidores Avaliados 259 100% 334 100% 396 100% 

Quadro 1 – Demonstrativo do número de servidores avaliados em 3 ciclos (Nov/2014 a Nov/2015). 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos - Ancine.  

No quadro 2, abaixo, os dados são demonstrados através de gráfico comparativo dos 

graus atribuídos nas avaliações nos 3 ciclos estudados: 

 

 

Quadro 2 – Gráfico comparativo dos ciclos avaliados (Nov/2013, Nov/2014 e  Nov/2015).  

Fonte: Gerência de Recursos Humanos - Ancine. Elaboração própria. 

Através da análise dos dados pesquisados, percebe-se que a maioria dos servidores 

teve o seu desempenho avaliado como muito bom ou excelente.  

Em 2013 a Agência realizou pesquisa de clima organizacional, que teve os principais 

objetivos:  

 Subsidiar o planejamento de ações voltadas à melhoria das condições de 

trabalho em seus diversos aspectos; 

 identificar oportunidades de melhoria e aprimorar as práticas gerenciais, 

atuando com base no conhecimento de variáveis que influenciam o 

desenvolvimento competitivo da organização; 

 conciliar os interesses da organização com as metas de realização pessoal dos 

profissionais. 

Participaram da pesquisa 326 servidores. Responderam 232 servidores (71% do total 

de servidores). 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: Condições de trabalho, Carreira, Carreira: 

Aprendizado e Crescimento, Recompensas, Recompensas (Qualidade de Vida), Integração, 

Lideranças, Comunicação Interna, Identidade, Padrões de desempenho e Clareza 

Organizacional, e Compromisso com as iniciativas socioambientais da Agência. 

Dentre os aspectos encontrados na pesquisa, as variáveis com os menores índices de 

respostas favoráveis foram: Comunicação Interna, Identidade e Padrões de desempenho e 

Clareza organizacional; 
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 tabela a seguir mostra as respostas encontradas em relação aos aspectos citados: 

Pergunta Variável 
Discordo 

Totalmente 

Discordo 

na 

maioria 

das 

vezes 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

na 

maioria 

das vezes 

Concordo 

totalmente 

Não 

sei/Não 

quero 

responder 

40 - Eu me sinto bem 

informado sobre os 

planos futuros da 

Agência 

Comunicação 

Interna 
33,17% 35,68% 15,58% 9,55% 3,52% 2,51% 

54 - A Ancine ouve e 

coloca em prática as 

sugestões de seus 

servidores para a 

melhoria dos processos 

de trabalho. 

Padrões de 

desempenho e 

Clareza 

Organizacional 

20,60% 35,68% 24,62% 11,06% 3,02% 5,03% 

55 - Os processos, 

procedimentos e rotinas 

de trabalho da Ancine 

são organizados e 

eficientes. 

Padrões de 

desempenho e 

Clareza 

Organizacional 

22,11% 41,71% 20,60% 12,56% 1,51% 1,51% 

43 - As informações 

sobre a Agência são 

transmitidas aos 

servidores com clareza e 

agilidade 

Comunicação 

Interna 
29,15% 32,66% 17,59% 15,08% 5,03% 0,50% 

52 - As pessoas que 

trabalham na Ancine 

sabem o que devem fazer 

para torná-la cada vez 

melhor 

Padrões de 

desempenho e 

Clareza 

Organizacional 

9,05% 32,16% 30,65% 17,59% 2,51% 8,04% 

50 - A ANCINE atende 

de forma equilibrada as 

necessidades da 

sociedade, dos clientes e 

dos servidores. 

Identidade 14,57% 27,64% 29,65% 19,10% 2,51% 6,53% 

42 - Os meios de 

comunicação interna são 

claros, úteis e mantém os 

servidores informados 

sobre o desempenho da 

Agência. 

Comunicação 

Interna 
20,60% 32,16% 18,59% 20,60% 5,53% 2,51% 

11 - A sensação mais 

frequente que sinto ao 

deixar o trabalho é de 

realização profissional. 

Comunicação 

Interna 
16,08% 30,15% 22,61% 20,10% 7,04% 4,02% 

Quadro 3 - Tabela de Resultados com menores índices de favorabilidade.  

Fonte: pesquisa de clima organizacional Ancine. Elaboração: Gerência de Recursos Humanos – 

Ancine. 

Por fim, surge um fato que poderá resultar na mudança dos paradigmas utilizados para 

a realização das avaliações de desempenho na ANCINE: As Agências Reguladoras são 

consideradas órgãos da gestão estratégica da União e como tal recebem prerrogativas 
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equivalentes às carreiras de Estado. Na última negociação salarial, realizada no final de 2015, 

e que terá efeitos financeiros a partir de janeiro de 2017, as Agências Reguladoras foram 

beneficiadas através de acordo sindical, que resultou na Lei 13.326, de 29 de julho de 216, 

com a remuneração por subsídio, tendo a previsão de se extinguir assim as gratificações de 

desempenho, que serão incorporadas aos vencimentos dos servidores. Denota-se assim a 

necessidade de mudança na forma como as avaliações de desempenho foram executadas até 

então na Agência.  

A pergunta é: como a gestão de Recursos Humanos conseguirá conduzir o processo de 

mudança de paradigmas utilizados até então, motivando os servidores a se engajarem neste 

novo processo, disposto a cumprir metas individuais, tendo como foco principal o 

cumprimento das metas estabelecidas no planejamento estratégico da Agência? 

 

3 – Referencial Teórico: 

 

A Avaliação de Desempenho é um instrumento de gestão, adotado pela moderna 

Gestão Pública, com o objetivo de subsidiar a área de Gestão de Pessoas no acompanhamento 

do desenvolvimento do capital humano que nele atua, bem como alinhar as metas 

institucionais estabelecidas no Planejamento Estratégico da instituição, com as metas 

individuais estabelecidas para cada integrante da mesma.  

Em consonâncias com o tema utilizado para a elaboração deste relatório técnico, o as 

referências literárias escolhidas levam em consideração os temas principais que fazem parte 

do problema estudado, tais sejam: avaliação de desempenho, estratégias organizacionais e 

gestão por competências(grifo nosso). 
De acordo com Brandão et al., (2008), a gestão por competências se caracteriza num 

processo contínuo, que se inicia através da formulação de estratégias organizacionais. Através 

da definição de indicadores de desempenho é possível identificar as competências individuais 

necessárias para conseguir o desempenho esperado dos colaboradores, em razão dos objetivos 

estabelecidos.  

Silva, Lobato e Guimarães (2014), preconizam que para o bom desenvolvimento 

profissional do indivíduo e também o bom andamento institucional das organizações públicas, 

é preciso que gestores e funcionários planejem estratégias de gestão para o desenvolvimento 

da organização e dos profissionais nela inseridos.  

O estudo “A importância da Avaliação de Desempenho do Servidor Público enquanto 

Dispositivo Funcional: Conceitos e Vantagens”, publicado pelos autores acima, tem como 

tema as estratégias o modo como a avaliação de desempenho é operacionalizada nas 

instituições públicas, de forma que se possa melhor entender a funcionalidade do mesmo. 

A eficácia, a eficiência aliados a qualidade e a produtividade são itens importantes 

para o sucesso do processo de avaliação de desempenho, segundo Chiavenato (2014, p.211). 

O autor ressalta que a avaliação de desempenho é uma ferramenta gerencial utilizada para 

monitorar o trabalho das equipes, a fim de comparar os resultados alcançados com os 

resultados desejados, sendo uma responsabilidade gerencial constante, contínua e abrangente 

durante os períodos avaliativos. CHIAVENATO (2014, p.212) 
O estudo realizado por Brito: “A Influência da Avaliação de Desempenho para o 

desenvolvimento profissional dos Colaboradores: Um estudo de Multicasos na Amazônia”, e 

configurou como uma pesquisa, desenvolvida  em múltilpas empresas, com o objetivo de 
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descobrir como a avaliação desempenho influencia o desenvolvimento profissional dos 

colaboradores, como também suas influências no processo decisório dos gestores.  

Brito (2011), entende que a avaliação de desempenho é um instrumento de gestão de 

pessoas, por meio do qual é possível não somente conhecer como está o desempenho do 

trabalhador, mas principalmente, planejar uma sequência de ações destinadas ao seu 

crescimento intelectual e profissional. 

Dutra e Rolin (2005), analisam que ter um processo para avaliação do desempenho de 

suas estruturas de trabalho, atividades e objetivos propicia um diferencial competitivo às 

organizações, pois permite identificar: o planejado versus o realizado, caracterizando o nível 

de performance. 
 

4 – Plano de Ação 
 

Percebe-se através da análise dos dados encontrados na pesquisa de clima (Quadro 3), 

realizada em 2013, que os servidores encontravam problemas em relação à comunicação das 

informações na Agência, visto que responderam negativamente quando indagados sobre a 

clareza organizacional e a comunicação interna, fatores esses que relacionam-se diretamente 

com o processo de avaliação de desempenho, pois é durante o planejamento das metas 

institucionais que as metas desejadas devem ser apresentadas e as metas individuais pactuadas 

junto aos servidores,  

Nota-se que, apesar da RDC 35 prever no processo de avaliação de desempenho a 

construção do plano de metas individuais, as mesmas não estavam sendo pactuadas entre   

líderes e  servidores. Desta forma, não estava claro para os mesmos o papel de cada um no 

processo de melhorias e de inserção nas metas estratégicas da instituição. O processo de 

avaliação de desempenho implementado, não estava considerando a importância da utilização 

do mesmo como instrumento de feedback, proporcionando assim a melhoria das competências 

dos servidores e o cumprimento das metas organizacionais estipuladas no Planejamento 

Estratégico da Agência.Neste sentido Chiavenato (2014, p. 211) destaca a importância da 

retroação ou “feedback” para a melhoria do desempenho das pessoas nas organizações: 
 

Todas as pessoas precisam receber retroação a respeito de seu desempenho 

para saber como está fazendo o seu trabalho e fazer as devidas correções. 

Sem essas retroações as pessoas caminham às cegas. Também a organização 

precisa saber como as pessoas desempenham suas atividades para ter uma 

idéia de suas potencialidades. Assim, pessoas e organizações precisam 

conhecer tudo a respeito de seu desempenho. 

 

Na prática, após a criação da RDC 35, os processos executados não seguiam o previsto 

na mesma: a GRH não contava com força de trabalho suficiente para implantar todas as ações 

previstas na resolução de diretoria, visto ter o quadro funcional incompleto, limitando-se a 

consolidar as informações encaminhadas pelas áreas e a executar cálculos aritméticos para 

posterior divulgação. O CAD, por não ter na sua composição servidores que pudessem se 

dedicar integralmente as funções atribuídas, limitou-se a avaliar os recursos interpostos por 

servidores insatisfeitos com as notas atribuídas aos mesmos, se reunindo apenas com esse 

objetivo. 
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A GRH não dispõe de sistema informatizado para o gerenciamento dos dados obtidos 

através das informações fornecidas nos formulários de avaliação de desempenho, que foram 

criados em planilhas Excel e podem ser entregues por meio eletrônico ou físico. Esse fato 

dificulta que as ações propostas sejam consolidadas e executadas, além de dificultar o acesso 

as informações individuais de ciclos passados, que são arquivados em processos físicos com 

um número grande de volumes. 
Apesar da “progressão antecipada” ser incluída como uma possibilidade, que poderia 

ser utilizada ou não, o fato da Agência ser uma autarquia jovem e ter o quadro de servidores 

incompleto, fez com que essa prática passasse a ser utilizada com frequência, visto que os 

níveis e as classes mais altos não haviam sido preenchidos.  
As chefias imediatas passaram a sofrer maior pressão dos servidores para auferirem a 

nota máxima nas avaliações de desempenho dos mesmos, pois o fator decisivo para o 

desempate era a nota obtida na avaliação de desempenho, seguido do tempo de efetivo 

exercício. Os critérios de desempate inicialmente previstos, faziam com que determinados 

servidores, que sempre obtinham nota máxima, fossem seguidamente beneficiados com a 

progressão antecipada, causando desmotivação nos servidores que não conseguiam alcançar o 

objetivo perseguido. 
A fim de corrigir essas distorções, alterações posteriores a RDC 37 foram efetuadas 

nos anos seguintes, e uma delas foi mudar o critério inicial de desempate, que passou a não 

contemplar os servidores que tivessem progredido com redução de interstício nos 2 (dois)  

ciclos imediatamente anteriores; 

Outro fator importante foi permitir que todos os servidores que obtiverem média = ou 

> que 90 pontos possam concorrer a progressão antecipada, possibilitando a que um número 

maior de servidores possam concorrer a progressão e promoção: 
Pelo exposto, conclui-se que, a utilização da avaliação de desempenho para aferição 

dos critérios necessários para a progressão e promoção funcional, fez com que o processo 

inicialmente planejado para a avaliação de desempenho, não fosse utilizado como um 

instrumento estratégico para a consecução e o monitoramento das metas estabelecidas no 

planejamento estratégico da Agência. A Gerência de Recursos Humanos limitou-se nos ciclos 

avaliados, a efetuar o cálculo de operações aritméticas com vistas a analisar a obtenção, pelos 

servidores, dos requisitos necessários para a progressão e promoção funcional. Os ciclos 

avaliativos analisados, não foram utilizados como um instrumento de planejamento de ações e 

correção de estratégias táticas e operacionais. O servidor, por esta razão, não consegue se 

perceber como peça fundamental para o cumprimento da missão da Agência e sinalizou essa 

falta de identificação na pesquisa de clima analisada. 
É necessário que os servidores sejam chamados a participar do processo de 

planejamento tático junto com as lideranças e discutam as melhoras estratégias necessárias à 

obtenção de resultados, que culminarão no cumprimento das metas estratégicas institucionais.  
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Plano de ação para a melhoria do processo de avaliação de desempenho individual 

What Why Who When Where How 
How 

Much? 

Atividade Objetivo Responsável Período Local Como 
Quanto 

Custa 

Definição de 

cronograma 

institucional 

periódico, para a 

realização do 

processo de 

avaliação de 

desempenho sem 

fins de progressão e 

promoção 

Desvinculação 

da avaliação 

individual 

realizada com a 

finalidade de 

progressão e 

promoção, com a 

avaliação para o 

cumprimento de 

metas.  
 

SUE, GRH e 

CAD 
Trimestral Ancine 

Definição da 

periodicidade e 

a forma de 

acompanhamen

to das ações 

Não 

valiado 

Definição de plano 

de metas como 

previsto na RDC 35 

Definir as metas 

que poderão ser 

alcançadas 

durante o ciclo 

avaliativo a ser 

iniciado, e quais 

deverão ser 

previstas para os 

ciclos seguintes. 

SUE/GRH 
Inicio do 

Ciclo 

Avaliativo 
Ancine 

Reunião entre 

as lideranças e 

liderados 

individualment

e 

Não 

avaliado 

Apresentação do 

plano de metas a 

todos os atores e da 

envolvidos no 

processo 

Dar 

transparências a 

todos os 

envolvidos das 

ações que serão 

realizadas e 

estimular ao 

engajamento 

para o 

cumprimento das 

mesmas 

SUE/GRH 
Inicio do 

Ciclo 

Avaliativo 
Ancine 

Reunião entre 

lideranças e 

todos os 

servidores. 

Não 

avaliado 

Acompanhamento 

das ações durante o 

ciclo avaliativo, 

através de 

indicadores de 

desempenho  

Ajustar eventuais 

falhas que 

ocorram durante 

o período 

avaliativo 

CAD e GRH 
Durante 

todo o ciclo 

avaliativo 
Ancine 

Reuniões 

periódicas a 

serem 

realizadas pela 

comissão 

Não 

Avaliado 

Consolidação e 

Apresentação de 

resultados 

periódicos  

Dar 

transparência 

quanto às ações 

já realizadas para 

o cumprimento 

das metas e 

divulgação do 

percentual 

realizado por 

cada área. 

GRH 
Durante 

todo o ciclo 

avaliativo 
Ancine 

Divulgação 

através da 

Ancinet 

Não 

Avaliado 
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Estímulo a cultura 

de feedback 

periódico aos 

servidores 

(feedback parcial) 

Dar ciência aos 

servidores das 

mudanças 

necessárias 

quanto as suas 

ações, para o 

cumprimento das 

metas pactuadas 

Líderes 
Durante 

todo o ciclo 

avaliativo 
Ancine 

Capacitação da 

lideranças 
Não 

avaliado 

Desenvolvimento 

de sistema 

gerencial  

informatizado para 

a GRH 

Criação de banco 

de dados 

contendo 

informações 

sobre as 

competências de 

cada servidor, 

bem como 

facilitar o 

controle e 

análise de dados 

e o 

acompanhament

o da execução 

dos indicadores 

de desempenho 

GRH e GTI Permanente Ancine 
Implantação de 

sistema 

gerencial  

Não 

avaliado 

Fonte: Elaborado pela autora      

 

5 – Conclusão 

 

 A Administração Pública tem como um dos seus princípios fundamentais, o princípio 

da legalidade. Nem sempre o simples cumprimento do ordenamento jurídico se mostra eficaz. 

Faz-se necessário que o mesmo seja adequado a realidade de cada instituição. É fundamental 

que fique claro, para todos os atores envolvidos, a missão organizacional da instituição, os 

objetivos globais a serem alcançados a médio e longo prazo, e o papel que cada indivíduo 

desempenhará para alcançá-los. É primordial que a comunicação interna, seja um fator a ser 

observado.  

Um fator importante para a implantação eficaz do processo de avaliação de 

desempenho é a criação do plano de gestão do desempenho. Nele devem constar as metas 

setoriais e individuais de cada ator envolvido no processo, além de indicadores claros e 

precisos, que devem ser definidos em conjunto entre avaliadores e avaliados. 

É importante que as organizações tenham capacidade de gerenciar seu capital humano, 

utilizando-se de sistemas gerencias que lhe permitam o acompanhar os indicadores de 

desempenho, possibilitando assim corrigir distorções durante o processo. 

Além disso, o capital humano deve estar capacitado para desempenhar as funções que 

lhe são atribuídas. Avaliadores e avaliados precisam realizar treinamentos específicos sobre a 

avaliação de desempenho, sobre a importância de estipular metas tangíveis, e sobre a 

necessidade do feedback, seja positivo ou negativo. Para que a avaliação seja feita de forma 

efetiva e eficaz, é necessária uma interação total entre as partes envolvidas, que pode ser de 

difícil compreensão, caso os envolvidos não tenham a capacitação necessária para realizar a 

mesma.   
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O interstício de um ano entre as avaliações também é uma dificuldade a ser vencida, e 

só deve servir como processo legal a ser cumprido. As avaliações devem ser efetuadas durante 

os ciclos avaliativos de forma sistemática, a fim de se acompanhar o percentual de 

cumprimento das metas estabelecidas. O avaliador pode criar instrumentos para anotar os 

acontecimentos e utilizá-los na ocasião em que for preencher os formulários para ponderar os 

valores de pontuação. Ele pode usá-los para dar feedback ao avaliado, que também precisa 

rememorar o fato. 
Para combater a questão da baixa eficácia da avaliação dentro do órgão, é necessário 

reforçar o impacto que ela pode ter na carreira. Sugere-se que a avaliação de desempenho seja 

utilizada como um instrumento de gestão, nas ocasiões de distribuição de cargos de chefia.  
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