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Resumo 
 

Esse relatório técnico consiste em um estudo da efetividade da avaliação de desempenho no 

âmbito da administração pública indireta do estado do Rio de Janeiro. Tem como objetivo 

identificar pontos que necessitam de melhoria dentro do sistema avaliativo do Departamento 

de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN-RJ. Para tanto, foram analisadas 

características do sistema de avaliação de desempenho, atuação dos gestores e o impacto do 

sistema de avaliação de desempenho sobre o indivíduo. Na sequência estruturou-se um plano 

de ação a fim de adequar o sistema da organização para a solução das disfunções encontradas.  
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1 - Introdução 

 

Face às exigências da sociedade contemporânea e as críticas ao viés burocrático dos 

serviços públicos, as organizações públicas têm buscado modernizar seus sistemas de gestão 

aliando a estratégia de recursos humanos a fim de melhorar sua performance. 

Segundo o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), a 

administração pública, cujos princípios e características não devem ser confundidos com os da 

administração privada, reflete a ausência de uma política de recursos humanos coerente com 

as necessidades do Estado. Do ponto de vista dos quadros funcionais, observa-se que a gestão 

pública de recursos humanos não possui um sistema universal e padronizado de remuneração 

e benefícios, assim como não há um programa de formação e capacitação adequada que 

atenda às necessidades da administração. 

A avaliação de desempenho dos servidores públicos é prática que tem sido adotada 

desde a década de 70, com diversos objetivos tais como progressão funcional, promoção e 

pagamento de gratificação. Desde então, diversos mecanismos para melhoria do processo de 

avaliação vêm sendo desenvolvidos pelo poder público. (BRASIL, 2013) 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é discorrer sobre a avaliação de desempenho e 

suas disfunções no Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – DETRAN-RJ, 

mailto:luizbg27@hotmail.com


 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

2 

 

autarquia
1
 pública estadual, a fim de identificar os pontos que necessitam de melhoria dentro 

desse sistema avaliativo. Para tanto foi realizado um estudo da evolução histórica da avaliação 

de desempenho no âmbito da administração pública no Brasil; identificou-se e comparou-se a 

eficiência dos modelos de avaliação adotadas na administração pública estadual; e por fim foi 

feito uma análise das principais críticas oriundas da implantação deste tipo de sistema. 

 

2 – Apresentação do Caso 

  

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ) é autarquia do 

Poder Executivo Estadual, criado através do DECRETO-LEI nº46, de 25 de março de 1975, 

com o objetivo principal de fiscalizar o trânsito de veículos terrestres em suas respectivas 

jurisdições. Entre suas atribuições está a determinação das normas para formação e 

fiscalizações dos condutores, registro de automóveis e motoristas e serviço de identificação 

civil aos cidadãos do estado do Rio de Janeiro. (DETRAN-RJ, 2016) 

Após um longo período funcionando exclusivamente com funcionários terceirizados, o 

DETRAN-RJ começou a desenhar a modernização da forma de administração e ganhar 

eficiência a partir de 2009, quando promoveu o primeiro concurso da sua história. A partir de 

então, e depois de forte pressão do Ministério Público, novos concursos foram realizados e os 

funcionários terceirizados foram substituídos pelos novos concursados. Não houve melhoria 

relevante na remuneração oferecida pela instituição em relação aos antigos funcionários 

terceirizados, mas existem benefícios como a estabilidade e a bonificação de desempenho. 

A fim de otimizar os serviços oferecidos ao público, melhorar o atendimento e motivar 

seus funcionários, o DETRAN-RJ implementou um sistema de bonificação por desempenho. 

Esse sistema começou a ser estudado em 2011. No primeiro semestre de 2012, a meritocracia 

foi testada, implantada e posteriormente ajustada. O órgão definiu cinquenta processos de 

atuação e priorizou dez com foco no atendimento ao cliente e margem operacional.  

O Decreto 43.659 de 03 de julho de 2012 instituiu o programa de meritocracia no 

DETRAN/RJ, através do contrato de gestão
2
 077/2012 entre o Estado do Rio de Janeiro e a 

autarquia, que estabeleceu metas de desempenho, de indicadores e de pagamento de 

bonificação por produtividade aos servidores. De acordo com a Portaria PRES-DETRAN/RJ 

nº 4.686 de 14 de outubro de 2015, o cálculo da bonificação dos servidores será baseado na 

seguinte proporção: I – 80% do valor da bonificação resultará da Avaliação Institucional; II – 

20% do valor da bonificação resultará da Avaliação Individual de cada servidor.  

De acordo com a Portaria PRES-DETRAN-RJ nº 4.686 de 14 de outubro de 2015, a 

bonificação somente será concedida caso o DETRAN/RJ alcance pelo menos 90% da meta 

                                                           
1
 O Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, define Autarquia como entidade de serviço autônomo, criadas 

por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da 

administração pública, que requeiram para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada. 
2
 Contrato de Gestão é um instrumento administrativo firmado entre o Poder Público com Entidade Privada ou a 

Administração Pública Indireta que tem como objeto o estabelecimento de metas de desempenho em 

contrapartida de benefícios estatais. (DI PIETRO, 2002) 
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definida para o indicador Margem Operacional e está condicionada também à obtenção de 

resultados satisfatórios na Avaliação Institucional e na Avaliação Individual.  Somente serão 

submetidos à Avaliação Individual servidores cujos setores obtiverem resultado maior ou 

igual a 90% na Avaliação Institucional. (RIO DE JANEIRO, 2015) 

A mesma legislação estabelece que cada exercício compreende um ciclo de gestão e 

ciclos de avaliações semestrais, compostos de Avaliação Institucional e de Avaliação 

Individual de cada servidor. A Avaliação Institucional corresponde à verificação do 

cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão 077/2012 e à apuração do Índice 

Global de Eficiência estabelecido na portaria. Já a Avaliação Individual é realizada 

semestralmente, através do método das Escalas Gráficas, mediante a apuração de 13 fatores: 

produtividade, qualidade, pró-atividade, organização/planejamento, capacidade de realização, 

conhecimento técnico, aprendizagem, disseminação de conhecimento, trabalho em equipe, 

relacionamento interpessoal, disciplina, zelo, assiduidade e pontualidade. (RIO DE 

JANEIRO, 2015) 

Através do Formulário de Avaliação de Desempenho Individual, a chefia imediata 

avalia o desempenho de seus subordinados, sendo possível ao avaliado interpor recurso. Para 

cada fator de Avaliação Individual previsto é atribuída uma nota de 01 a 04, o que resultará 

em uma nota final na avaliação que varia entre 13 e 52 pontos.  

Somente é considerado satisfatório o desempenho do servidor que receber nota igual 

ou superior a 31 pontos na Avaliação Individual, apurando-se o respectivo percentual da 

parcela da bonificação, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Bonificação da Avaliação Individual 

Nota da Avaliação Individual 
Percentual da parcela da bonificação 

referente à Avaliação Individual 

Entre 31 e 32 pontos 3% 

Entre 33 e 35 pontos 5% 

Entre 36 e 38 pontos 8% 

Entre 39 e 41 pontos 10% 

Entre 42 e 44 pontos 13% 

Entre 45 e 47 pontos 15% 

Entre 48 e 50 pontos 18% 

Entre 51 e 52 pontos 20% 

Fonte: RIO DE JANEIRO (Estado). Portaria PRES-DETRAN/RJ nº 4.686, de 14 de outubro de 2015. 

 

Caso em duas avaliações individuais consecutivas, o avaliado obtiver nota inferior a 

31 pontos, o mesmo não fará jus à bonificação do ciclo seguinte. As notas da avaliação são 

publicadas no Diário Oficial, quando os funcionários têm acesso às pontuações recebidas.  
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O sistema de bonificação por atingimento de metas trouxe ao DETRAN-RJ vantagem 

administrativa, visando melhoria de qualidade de atendimento aos clientes e dos indicadores 

da organização. No entanto, foi observado diversos pontos do programa
3
:  

 Os funcionários são avaliados somente pela chefia imediata através de um formulário 

padronizado pelo setor de recursos humanos da organização; 

 O superior imediato de cada funcionário se responsabiliza por avaliá-lo de acordo com 

os critérios estabelecidos no formulário unificado de avaliação. Após a avaliação, o 

formulário é enviado para a comissão de recursos humanos que é responsável por 

computar os pontos dados a cada funcionário; 

 O avaliado não tem conhecimento sobre a nota recebida em cada ponto do formulário 

e não há feedback sobre seu desempenho antes que a pontuação seja encaminhada à 

comissão. 

A avaliação individual realizada exclusivamente pelo chefe imediato tem como 

principal vantagem que este é o responsável por acompanhar diretamente as atividades dos 

subordinados. No entanto, a grande desvantagem é que o gestor pode ser influenciado e 

realizar uma análise subjetiva do desempenho dos funcionários. É possível destacar algumas 

possibilidade de deficiências na avaliação que podem beneficiar ou prejudicar o funcionário 

avaliado como o efeito halo, ocorrido quando o superior gosta muito do avaliado e sua 

opinião torna-se distorcida, o efeito tendência central, quando o avaliador não se dispõe a 

atribuir notas muito altas ou muito baixas, o efeito memória recente, no qual o avaliador se 

deixa influenciar pelos fatos mais recentes, entre outros efeitos que acabam por contaminar o 

resultado geral. Nesses casos, a avaliação fica comprometida e não demostrará corretamente o 

desempenho dos funcionários. (MARRAS, 2002) 

O instrumento utilizado baseia-se em uma avaliação de desempenho por escalas 

gráficas que consiste em dar notas a itens relacionados ao desempenho do funcionário em 

relação aos 13 fatores avaliativos. (RIO DE JANEIRO, 2015) O método traz a vantagem de 

ser de simples entendimento do avaliador e avaliado, no entanto não possibilita flexibilidade, 

além de desestimular a comunicação entre chefia e funcionário considerando que o superior 

hierárquico é encarado como um julgador. Ademais, o formulário não permite a anotação de 

comentários e a exposição das necessidades de treinamento e desenvolvimento de pessoal.  

É possível observar que não há relação entre a avaliação de desempenho e o 

gerenciamento de Recursos Humanos. Os resultados da avaliação são utilizados somente para 

compor o sistema de meritocracia. Na medida em que os resultados são subutilizados, a 

avaliação perde sua capacidade de fornecer subsídios para desenvolvimento profissional e 

consequente desenvolvimento organizacional. A restrição da avaliação à política salarial leva 

a que funções como desenvolvimento e treinamento sejam deixados de lado. 

Na medida em que o setor avaliado atinge resultado menor que 90% na Avaliação 

Institucional, os funcionários do referido setor não são avaliados.  Visto que nem todas as 

pessoas são avaliadas, torna-se inviável constituir políticas de desenvolvimento que visem 

                                                           
3
 A observação dos pontos a desenvolver foi realizada através da análise própria dos critérios do programa e 

através da observação in loco. 
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melhorias para toda a instituição. Dessa forma, é possível constatar que a avaliação de 

desempenho não está vinculada a um programa de treinamento e desenvolvimento no 

DETRAN-RJ. 

Na conclusão do processo, a listagem com a pontuação dos funcionários é publicada 

no Diário Oficial, quando é tomado conhecimento. (RIO DE JANEIRO, 2015) Resultados 

baixos ou não esperados geram insatisfação e desmotivação nos funcionários, impactando o 

desempenho organizacional, tornando o ambiente de trabalho mais instável e gerando 

conflitos dentro da organização. 

Para fins desse estudo, será analisado o processo de avaliação de desempenho do 

DETRAN-RJ buscando alternativas para as críticas mencionadas acima. 

 

3 – Referencial Teórico 

 

3.1. Gestão de Pessoas na Administração Pública 

 

Pode-se considerar como gestão de pessoas no setor público o “esforço orientado para 

o suprimento, a manutenção, e o desenvolvimento de pessoas nas organizações públicas, em 

conformidade com os ditames constitucionais e legais, observadas as necessidades e 

condições do ambiente em que se inserem.” (BERGUE, 2007, p.18) 

Demostrando a necessidade de políticas de gestão de recursos humanos, a Emenda 

Constitucional nº 19 de 1998 trouxe a obrigação aos entes federativos de instituírem regime 

jurídico único e planos de carreira, além de escolas para formação e aperfeiçoamento. 

Ademais, prevê que sejam aplicados recursos orçamentários no desenvolvimento de 

“programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, 

reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou 

prêmio de produtividade”. (BRASIL, 1998) 

São vários os desafios para as organizações públicas no que se refere à gestão de 

pessoas. As mudanças constantes de gestores por composições políticas podem levar a um 

descomprometimento com a organização pública e prevalecimento dos interesses pessoais. 

Ademais, algumas pessoas indicadas para cargo de confiança podem não ser capacitadas. 

Cabe destacar que devido possuir um sistema mais normatizado a administração pública tem 

dificuldades de adequação à velocidade de mudanças no ambiente e implantação de melhorias 

dos processos e práticas de gestão, entre outros desafios. (VIEIRA, 2014) 

De acordo com Bergue (2007), orientar os funcionários aos objetivos institucionais 

pode mostrar-se sensivelmente mais complexo no âmbito do setor público em razão de 

condicionantes específicas, notadamente aquelas afetas aos recursos limitados, 

regulamentação insuficiente e dinâmica comportamental dos agentes públicos. 

Assim sendo, a gestão de pessoas deve adaptar-se as necessidades da administração 

pública, com cultura organizacional diversa da iniciativa privada, além de contar com 

institutos legais que preveem garantias e prerrogativas àqueles que prestam serviço público. 
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3.2. Métodos de Avaliação de Desempenho 

 

Para Carvalho e Nascimento (1998, p.242), “a avaliação de desempenho constitui-se 

numa série de técnicas com a finalidade de obter informações sobre o comportamento 

profissional do avaliado durante o seu desempenho no trabalho”.  Segundo Chiavenato (2008, 

p.241), “a avaliação de desempenho é um processo que serve para julgar ou estimar o valor, a 

excelência e as qualidades de uma pessoa e, sobretudo, a contribuição para o negócio da 

organização”.  

Conforme Magalhães (2010), a Avaliação de Desempenho pode ser realizada pelos 

seguintes agentes: 

 Auto avaliação - O funcionário é incentivado a se auto avaliar com o intuito de criar 

uma visão crítica de sua própria performance; 

 Avaliação pelo gestor – Quem avalia o desempenho do pessoal é o próprio gestor, com 

a assessoria do órgão de RH, que estabelece os meios e critérios; 

 Avaliação pela equipe de trabalho - A própria equipe é responsável por avaliar o 

desempenho de cada um de seus membros, definindo os objetivos e metas a alcançar; 

 Avaliação 360º - A avaliação é feita por todas as pessoas com quem tem relação com o 

avaliado, como pares, superior imediato, subordinados, clientes, entre outros; 

 Avaliação por comissão – A avaliação é feita através de comissões feitas 

especialmente para esta finalidade, com a colaboração do setor de R.H. 

Existem vários sistemas ou métodos de avaliação de desempenho, conforme apontados 

no Quadro 1. 

Quadro 1 - Métodos de Avaliação de Desempenho 

 CARACTERÍSTICAS PONTOS FRACOS 

E
sc

al
as

 G
rá

fi
ca

s - Avalia o desempenho por meio de indicadores 

definidos, graduados através da descrição de 

desempenho numa variação de ruim a excepcional.  

- Baseado em uma tabela de dupla entrada: nas linhas 

estão os fatores de avaliação e nas colunas estão os 

graus de avaliação do desempenho. 

- Avalia apenas o 

desempenho passado.  

- Os empregados não têm 

nenhuma participação 

ativa no processo de 

avaliação. 

E
sc

o
lh

a 
e 

d
is

tr
ib

u
iç

ão
 f

o
rç

ad
a - Consiste na avaliação dos indivíduos através de 

frases descritivas de determinado tipo de 

desempenho em relação às tarefas que lhe foram 

atribuídas. 

- O avaliador deve escolher apenas uma ou duas 

frases em cada bloco que mais se aplicam ao 

desempenho do funcionário avaliado.  

- Não proporciona uma 

visão ampla e global dos 

resultados da avaliação.  

- Os empregados não têm 

nenhuma participação 

ativa no processo de 

avaliação. 
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P
es

q
u
is

a 
d
e 

ca
m

p
o

 - O método conduz o avaliador a analisar o 

comportamento do funcionário na execução do seu 

trabalho e não na pessoa em si.  

- Consiste em quatro etapas: entrevista de avaliação 

inicial, entrevista de análise complementar, 

planejamento das providências e acompanhamento 

posterior dos resultados.  

- É um processo lento e 

demorado.  

- Muito oneroso, sendo seu 

custo operacional alto por 

exigir a assessoria de 

especialista. 

In
ci

d
en

te
s 

cr
ít

ic
o
s - Enfoca as atitudes que representam desempenhos 

altamente positivos, que devem ser realçados e 

estimulados, ou altamente negativos, que devem ser 

corrigidos através de orientação constante.  

- Cada fator de avaliação do é transformado em 

incidente critico ou excepcional, para avaliar os 

pontos fortes e os pontos fracos de cada empregado.  

- Não levam em conta os 

aspectos normais do 

desempenho.  

- Parcial e tendencioso.  

- Avalia apenas poucos 

aspectos do desempenho. 

L
is

ta
 d

e 

V
er

if
ic

aç
ão

 - Baseado em uma relação de fatores de avaliação a 

serem considerados (check-lists) a respeito de cada 

empregado. 

- Cada fator de desempenho recebe uma avaliação 

quantitativa. 

- Os empregados não têm 

participação ativa no 

processo de avaliação.  

- Subjetividade na 

avaliação do desempenho. 

A
v
al

ia
çã

o
 p

o
r 

o
b
je

ti
v
o
s 

- No método o superior e o subordinado identificam, 

juntos, os objetivos a serem atingidos pelo 

funcionário em um determinado período de tempo.  

- Permite um acompanhamento periódico dos 

resultados alcançados e os anteriormente fixados e a 

identificação das providências necessárias para o 

próximo período.  

- É profundamente 

centrada nos resultados, 

desprezando processos e 

comportamentos. 

- Não contribui para 

avaliação do potencial de 

progresso do avaliado. 

A
v
al

ia
çã

o
 p

o
r 

co
m

p
et

ên
ci

as
 - Procura identificar as competências essenciais para 

a eficácia profissional e as lacunas de qualificação do 

colaborador para a execução de suas tarefas e 

fornecer recursos para seu aperfeiçoamento. 

- As competências são mapeadas dividindo-as em 

três blocos: Conceituais, Técnicas e Interpessoais. 

- Receio dos avaliados 

com relação ao método 

(medo de ser mandado 

embora). 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (1999). 

 

3.4. Avaliação de Desempenho na Administração Pública 

 

 O estudo e aplicação da sistemática da avaliação de desempenho na administração 

pública como um instrumento de gestão possibilita a melhoria contínua de resultados dos 

servidores e equipes de trabalho. (BRASIL, 2013) 
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A Avaliação Periódica de Desempenho surgiu no ordenamento constitucional como 

uma forma de representação do princípio da eficiência. Trata-se da norma que mais afastou o 

instituto da estabilidade do servidor público, haja vista que depois de ter passado pelo estágio 

probatório, ainda terá que passar anualmente ou semestralmente por avaliação, para ratificar a 

sua continuidade no serviço público. (CALDAS, 2011) 

O Decreto nº 44.912 de 13 de agosto de 2014 estabelece que a avaliação de 

desempenho no âmbito da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, tem por 

objetivos: “contribuir para a consecução do princípio da eficiência na Administração Pública 

do Poder Executivo Estadual; avaliar a aptidão do servidor para o efetivo desempenho de suas 

funções; identificar e proporcionar oportunidades de qualificação do servidor; aprimorar o 

desempenho do servidor e dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.” (RIO DE 

JANEIRO, 2014, p.2) 

O resultado da Avaliação de Desempenho também poderá ser utilizado, quando 

couber, para fins de “desenvolvimento funcional do servidor em sua carreira, bem como para 

fins de cálculo da gratificação de desempenho de atividade a que o servidor eventualmente 

faça jus, em razão de lei específica”. (RIO DE JANEIRO, 2014, p.3) 

A Resolução da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG nº 1.244 de 

26 de novembro de 2014, acrescenta, “que o resultado da Avaliação de Desempenho poderá, 

ainda, ser utilizado como critério de elegibilidade e/ou quantificação de vantagem pecuniária 

atribuída ocasionalmente como bonificação pelo desempenho do servidor face ao 

cumprimento de metas estabelecidas em contrato de gestão assumido no âmbito da 

Administração Pública, desde que tal hipótese seja expressamente prevista no referido 

contrato.” (RIO DE JANEIRO, 2014, p.6) 

O Decreto nº 44.912 de 13 de agosto de 2014, nos artigos 12 a 14, deixa a critério das 

áreas setoriais de Recursos Humanos às metodologias de avaliação de desempenho dos órgãos 

da Administração Direta e Indireta, competindo à SEPLAG fornecer subsídios, capacitar ás 

áreas e validar as propostas de metodologia de Avaliação de Desempenho. 

Com isso, a área de Recursos Humanos tem papel fundamental, visto ser a responsável 

pelas políticas no que se refere ao funcionalismo propostas pelos administradores interessados 

em modernizar a gestão pública. Considerando que o servidor público é estável em seu cargo, 

a divisão de Recursos Humanos deve trabalhar para adequar os funcionários às funções mais 

indicadas de acordo com seu perfil e às novas exigências da administração pública.  

Nesse cenário, a avaliação de pode servir como fonte de informações e mecanismo 

para transformação no âmbito funcional das organizações públicas, podendo ser usada no 

sentido de averiguar deficiências e proporcionar políticas de desenvolvimento profissional.  

 

4 – Plano de Ação 

 

A análise SWOT permite separar os fatores ambientais: o ambiente externo à 

organização (oportunidades e ameaças) e o ambiente interno à organização (pontos fortes e 

pontos fracos). (DUARTE et. al, 2006) 
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A partir da análise SWOT, apresentada no Quadro 2, observou-se as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças encontradas pelo DETRAN-RJ. 

 

Quadro 2 - Matriz SWOT do DETRAN-RJ 

AMBIENTE 

INTERNO 

FORÇAS 

- Sistema de meritocracia 

- Utiliza contrato de gestão 

- Plano de Cargos e Vencimentos  

- Capacitação técnica 

FRAQUEZAS 

- Burocracia elevada 

- Procedimentos rígidos 

- Comunicação interna deficiente 

AMBIENTE 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

- Concurso público 

- Inexistência de concorrência 

- Órgão arrecadador 

AMEAÇAS 

- Imagem desgastada 

- Repasse de recursos limitados 

- Interferência política 

Fonte: Observação in loco 

 

O presente diagnóstico foi produzido a partir do levantamento de dados e análise do 

ambiente externo e interno da organização. A metodologia utilizada baseou-se na observação 

in loco e coleta de dados com alguns servidores públicos para elaboração na análise. 

No ambiente interno foi possível observar e constatar que existem diversos fatores que 

impulsionam e criam forças positivas e produtivas em todo o processo funcional da 

instituição. Um dos pontos fortes mais observados é o sistema de meritocracia que remete ao 

funcionário um benefício diferenciado em relação a outros órgãos da administração. Além da 

vantagem de caráter financeiro, o sistema de meritocracia estimula o funcionário ao se 

comprometer com os resultados da organização ao mesmo tempo que ele se sente 

desvalorizado e recompensado.  

Para essa e outras finalidades o DETRAN-RJ utiliza contratos de gestão que tem como 

vantagem estimular os servidores no atingimento das metas estipuladas pela organização, 

dando amplo conhecimento a sociedade sobre a atividade administrativa e limitando o poder 

discricionário da alta administração, visto que as metas serão estabelecidas formalmente. 

(MODESTO, 2004) 

A Lei nº 4.781, de 23 de junho de 2006, instituiu o Plano de Cargos e Vencimentos 

dos servidores públicos do DETRAN-RJ e abriu caminho para a renovação da força de 

trabalho do órgão, ao determinar a realização do primeiro concurso público da casa. Além de 

ajustes salariais, o plano conta com medidas para manter os servidores sempre estimulados 

com o objetivo maior de alcançar a excelência no atendimento prestado pelo departamento. 

A instituição possui programa de capacitação profissional voltado para todos os 

funcionários da organização. Os treinamentos, na maioria das vezes, é um serviço terceirizado 

prestado por uma consultora especializada em treinar pessoas. No entanto, são oferecidos 

apenas cursos de capacitação técnica, voltados para a área de atuação profissional, tais como 

Fiscal de Lei Seca, Examinador de Prova de Motorista e Licenciador de Posto de Vistoria.  
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Dentre os pontos fracos da organização destacamos os mais relevantes apurados 

durante as observações. Um dos postos verificados é que o DETRAN-RJ ainda está inserido 

em um ambiente burocrático, cujo excesso pode representar um entrave para o crescimento e 

desenvolvimento de uma organização pública.  Nesse contexto, o servidor acaba por retardar 

processos por razões ínfimas, solicitar documentos não essenciais, praticar atos demasiados e 

ferir direitos, prazos e o próprio princípio da eficiência. 

Um dos maiores desafios de uma organização pública é ultrapassar a barreira cultural 

e possibilitar uma reanálise de processos, que não deve ser rígido e fixo, mas sim, flexível e 

passível de ser revisada a fim de atender as necessidades atuais da administração. No 

DETRAN-RJ, a falta de flexibilidade para eventuais mudanças nos procedimentos é um fator 

limitante para o melhor alcance de resultados, dificultando o desempenho dos recursos 

humanos da organização. 

A comunicação interna é um instrumento capaz de estabelecer padrões culturais, além 

de ter o poder de motivar os recursos humanos, integrando-os através do compartilhamento de 

valores, no sentido de orientar suas ações para o alcance das metas e objetivos estratégicos 

organizacionais. Inserido no âmbito da administração pública estadual, com características 

peculiares e cultura própria o DETRAN-RJ depara-se permanentemente com a necessidade de 

ter uma equipe integrada, focada nos seus objetivos e ágil frente as mudanças. É papel dos 

gestores estabelecer metas, integrar a equipe e promover a comunicação efetiva, criando uma 

cultura produtiva na instituição. 

Nesta matriz, evidencia-se como oportunidade a força de um quadro de funcionários 

concursados e estáveis, que contribui para uma baixa rotatividade possibilitando a formação 

de uma equipe de trabalho mais coesa, treinada e experiente no ramo em que a organização 

atua. No DETRAN-RJ, a recente substituição dos funcionários terceirizados gerou maiores 

oportunidades aos servidores, com possibilidade de concorrer a cargos de confiança, além de 

maior comprometimento e satisfação com o trabalho.  

O DETRAN-RJ possui a exclusividade no fornecimento de serviços referentes ao 

trânsito e por isso não há concorrência. Essa característica traz o benefício da garantia de um 

determinado grau de segurança no futuro, o que torna possível o planejamento a longo prazo e 

promove maior racionalidade nas decisões da instituição. Sendo, portanto, um órgão 

arrecadador, o DETRAN-RJ possui maior influência para requerer os recursos necessários 

para a manutenção da prestação do serviço, concretizar projetos futuros e oferecer maiores 

benefícios ao corpo funcional.  

A organização vem implantando diversas ações a fim de melhorar a imagem do órgão 

para a sociedade. É extenso o noticiário acerca dos atos de corrupção existentes no órgão 

envolvendo servidores e terceirizados. Tais problemas causam desmotivação dos 

funcionários, e acaba por diminuir o sentimento de orgulho e pertencimento em relação à 

instituição.  

Outros aspectos e fatores de ameaça externa observados foram a insuficiência do 

repasse de recursos financeiros para manutenção da organização aliada a própria crise 

econômica do estado. O DETRAN-RJ é um órgão arrecadador de extrema importância para a 

composição das receitas do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, esses recursos são 

recebidos pelo Estado e somente uma parte é repassada para o departamento.  
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O critério de escolha das chefias e diretorias é estritamente político e ineficiente. As 

políticas públicas e as transições de governos da esfera estadual são uma ameaça externa que 

interferem em toda dinâmica organizacional e de cargos comissionados.  

Em seguida, um fluxograma do processo do sistema de bonificação do DETRAN-RJ 

foi desenhado a fim de visualizar todas as etapas, assim como facilitar o entendimento, a 

localização e identificação dos pontos mais importantes e críticos do processo. 

 

Figura 1 – Fluxograma do Processo de Avaliação de Desempenho e Meritocracia no 

DETRAN-RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da Portaria PRES-DETRAN/RJ nº 4.686, de 14 de outubro de 2015. (RIO DE JANEIRO, 2015) 

 

4.1 - Planos de melhoria 

 

- Implantar o sistema de avaliação 360 graus, com o uso das escalas gráficas, em 

detrimento do sistema de avaliação feita pelo chefe imediato.  

O grande diferencial neste modelo é que ele permite que cada colaborador realize a 

auto avaliação e avalie o desempenho de colegas, superiores e subordinados, sendo uma 

avaliação de múltiplas vias. O resultado consolida as diversas percepções sobre o colaborador 

e compara a visão de cada um com a de si próprio. 

Considerando as possíveis distorções em uma avaliação de desempenho, é preciso 

estabelecer quais e quantas devem ser as fontes de avaliação envolvidas no processo. Em face 

desse dilema, a avaliação 360 graus começou a ser mais disseminada visando obter o maior 

número de informações sobre o desempenho de um avaliado, considerando a ampliação da 

quantidade de pessoas que o avaliam. (SILVA, 2001) 

Nesse tipo de avaliação, o funcionário é avaliado pelo seu superior hierárquico e 

também por outros sujeitos que interagem com ele no seu trabalho, como colegas da equipe, 

subordinados, clientes e, em alguns casos, até por fornecedores e pelo próprio funcionário. 

Considera-se que a avaliação realizada por diversos atores é mais rica e fidedigna do que 

aquela feita por uma única pessoa, sobretudo porque os envolvidos passam a compartilhar a 
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responsabilidade pelo processo e eventuais distorções na percepção de um dos avaliadores se 

diluem nas avaliações realizadas pelos demais. Dessa forma ao enriquecer a mensuração do 

desempenho profissional, a avaliação 360 graus pode contribuir para tornar mais preciso o 

diagnóstico de competências, considerado uma das principais etapas da gestão por 

competências. 

- Implantar o método de Avaliação por Competências, com o uso das escalas gráficas. 

A avaliação por competência possibilita ao funcionário elaborar um plano de 

desenvolvimento de competências, atuando assim como instrumento e desenvolvimento 

profissional do funcionário. 

Essa mudança na avaliação possibilita ao funcionário identificar as lacunas de 

desempenho, suas causas e implantar ações para reduzi-las, o que vai agregar novos valores 

para a organização e para o próprio funcionário.  

Com a utilização das escalas gráficas é possível agrupar as competências em áreas de 

competência, de forma independente entre si. Tal método possibilita a identificação de pontos 

a serem fortalecidos para melhora do desempenho individual e é de simples e rápida 

implementação. Além disso, poderá ser avaliado também o potencial de evolução de cada 

colaborador, ou seja, sua capacidade para assumir maiores responsabilidades a curto, médio e 

longo prazos. (CHIAVENATO, 1999) 

O método de Avaliação por Competências traz ao processo a possibilidade de uma 

avaliação mais justa e mais aderente à realidade, gerando argumentos e base científica e 

matemática do desempenho do colaborador gerando subsídios para uma correta remuneração 

por competências. 

- Implantar a informatização da avaliação 

A informatização do sistema de avaliação de desempenho facilita o preenchimento das 

avaliações e reduz o risco de erro operacional na computação das notas pela comissão. Além 

disso, os servidores podem consultar os dados inseridos referentes à sua própria avaliação de 

desempenho e traz agilidade e maior transparência ao processo.  

- Treinar avaliadores para o correto preenchimento da avaliação. 

Disponibilizar treinamento para os avaliadores e avaliados assegura a utilização mais 

eficiente da ferramenta. O treinamento do avaliador é um processo formal em que os 

avaliadores são ensinados a cometer menos erros de efeito e saber como dar feedback.  

Para Bergamini & Beraldo (2007), o treinamento dos avaliadores de desempenho 

inicia-se no lançamento das primeiras ideias de avaliação dentro da organização, estendendo-

se às medidas de execução de todo o processo e permanecendo após sua implantação, sendo, 

portanto, contínua e sistemática. 

- Fornecer feedback 

O feedback é uma ferramenta importante na relação gestor e funcionário, além de ser 

uma etapa essencial na avaliação de desempenho. No entanto, é preciso cuidado para que esse 

retorno ao funcionário feito assertivamente. (MARRAS, 2002) 
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Para Mory (2004), o feedback pode ser descrito como qualquer procedimento ou 

comunicação para informar a contraparte sobre seu desempenho ou comportamento, 

geralmente relacionado a um contexto instrucional, permitindo que se possa comparar sua 

performance atual com a padrão ou a esperada. 

Através do feedback é possível expor ao avaliado seus pontos fortes e pontos a 

desenvolver, orientar sua capacitação, recomendar treinamentos e entender as suas 

necessidades. Concluído o processo, cada avaliado deve acessar sua ficha de avaliação para 

ter conhecimento das pontuações recebidas. 

- Realizar um plano de ação 

A utilização da avaliação de desempenho para cumprir uma obrigação legal, usá-la 

para distribuir a gratificação e depois engavetar os resultados é pratica comum nas 

organizações. 

A área de Recursos Humanos da organização deve utilizar os resultados obtidos na 

avaliação individual para realizar um diagnóstico dos funcionários com o objetivo de elaborar 

um plano de ação com foco nos objetivos da organização.  

O Plano de Ação deverá focar em preparar os funcionários da organização, utilizando-

se de diversas ações que levem a atingir uma condição futura favorável aos objetivos da 

organização. 

Além do plano de ação, a organização precisa de um modelo de gestão que caiba a 

avaliação de desempenho, ou seja, a avaliação tem que estar inserida em um contexto e não 

apenas no papel. 

 

5 – Conclusão 

   

O presente trabalho buscou demonstrar o estudo de caso realizado no Departamento de 

Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, como forma de analisar o desafio de utilizar um arranjo 

avaliativo quando se vincula a ele um sistema de meritocracia para o contexto do setor 

público.  

A partir das pesquisas realizadas, percebeu-se que a recente inserção do sistema de 

meritocracia no DETRAN-RJ, não tem sido uma tarefa simples. Avaliar o desempenho do 

servidor público exige dos legisladores conhecimento das características da instituição, assim 

como dos gestores capacitação, acompanhamento e domínio das funções e perfil do 

funcionário. Dessa forma, a área de Recursos Humanos deve assumir relevante importância 

na condução do processo, visando tornar a avaliação um instrumento de diálogo, 

desenvolvimento e meritocracia e coletando informações e feedbacks para a constante 

melhora do processo. 

Por força de lei, o sistema meritocrático e a avaliação de desempenho estão 

interligados, o que torna obrigatória a avaliação de desempenho, visto que é necessário um 

desempenho satisfatório, não apenas individual, mas também setorial e institucional para fazer 

jus aos benefícios. Com isso, aliado a falta de feedback e medidas de desenvolvimento, o 
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processo pode assumir um caráter mais punitivo do que desenvolvedor, visto que o servidor 

que não é bem avaliado é prejudicado em relação a seus pares. Com esse método, o resultado 

é contabilizado de forma a atender a uma sistemática burocratizada, que não gera contribuição 

para as partes relacionadas e podem não refletir a realidade do trabalho. Além disso, não dá a 

oportunidade de o servidor expor sua visão sobre seu próprio desempenho que, na maioria das 

vezes, está proporcionalmente ligada às condições de trabalho oferecidas pela instituição. 

Apesar da iniciativa positiva do governo do Estado em atribuir um prêmio à avaliação de 

desempenho e o esforço da equipe de recursos humanos em implementar o sistema, melhoria 

precisam ser feitas para o alcance dos objetivos da organização. 

No decorrer deste estudo, apurou-se que um sistema avaliativo que é realizado apenas 

pelas chefias imediatas pode deturpar os resultados e gerar descontentamento e piora do clima 

organizacional. Essa prática compromete o sistema meritocrático e pode levar ao fracasso 

todo o processo. Assim, é preciso investir em treinamento adequado aos avaliadores e os 

demais envolvidos, além de explicações suficientes sobre os objetivos das avaliações. 

Ademais, para assegurar maior eficácia ao processo, seria importante que as avaliações não 

fossem restritas à chefia imediata, devendo-se estender aos níveis superiores, aos pares e ao 

próprio avaliado (auto avaliação), conforme sugerido no plano de ação. Com o objetivo de 

buscar a impessoalidade do processo avaliatório, sua ocorrência deve abranger diversas fontes 

para garantir a efetividade da meritocracia no setor público, pois possibilitam a constatação da 

adequação do avaliado a um ambiente meritocrático.  

No DETRAN-RJ, o processo de avaliação e o sistema de meritocracia ainda têm muito 

a ser aprimorado, diante da sua complexidade e da cultura de resistências comum no serviço 

público. A fim de caminhar ao encontro das mais modernas propostas de gestão pública, 

novas estratégias precisam ser consideradas para que a avaliação de desempenho seja 

efetivamente uma forma de reconhecimento e desenvolvimento do servidor em seu trabalho.  

Para pesquisas futuras, é oportuna a análise dos processos de avaliação e meritocracia 

de outras organizações públicas, no mesmo contexto, a fim de realizar comparações entre os 

resultados encontrados. 
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