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RESUMO 

 

 

A implementação da avaliação por múltiplas fontes, realizada pela administração pública federal, 
introduziu mudanças significativas na avaliação de desempenho no setor público, ao se 
considerar que novos avaliadores foram inseridos no processo (pares, subordinados e o próprio 
servidor). O objetivo deste trabalho foi analisar a percepção dos gestores de avaliação de uma 
autarquia federal acerca dessa nova sistemática implementada, utilizando-se um estudo de caso e 
a aplicação de um questionário eletrônico semiestruturado. A amostra de gestores foi selecionada 
por acessibilidade e tipicidade. Os resultados apontam que a maioria dos respondentes concorda, 
de forma plena ou parcial, que a avaliação realizada nestes moldes é mais precisa e justa, que 
fornece feedback aos envolvidos e que as habilidades de liderança são relevantes para que a 
sistemática alcance os resultados esperados. Em relação ao grau de importância das 
competências demandadas neste modelo de avaliação, os respondentes indicam o 
comprometimento, a comunicação e a avaliação da equipe de forma justa e imparcial. Os 
desafios envolvidos na implementação da metodologia no setor público estão relacionados a 
aspectos comportamentais, como a seriedade e imparcialidade no processo e as especificidades 
relacionadas à estrutura e à cultura da administração pública que, segundo os gestores, são 
fatores restritivos ao êxito da nova sistemática.  

 
 

 

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho. Múltiplas Fontes. Administração Pública. 
Competências.  Gestores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The implementation of the multisource feedback by the federal public administration has 
introduced significant changes in performance appraisal in the public sector, considering that 
new evaluators were included in the process (peers, subordinates and the server himself). The 
objective of this study was to analyze the perception of evaluation managers of a federal 
autarchy on the new system implemented, using a case study and application of a semi-
structured electronic questionnaire. The sample was selected by accessibility and typicality. 
The results show that most respondents agree in full or in part, the evaluation carried out in 
this way, it is more accurate and fair, provides feedback to involved and the leadership skills 
are relevant to the systematic achieve the expected results. Regarding the degree of 
importance of competences demanded in this evaluation model, respondents indicate the 
commitment, communication and fairly and impartially evaluation of staff. The challenges 
involved in implementation of the methodology in the public sector are related to behavioral 
aspects such as the seriousness and impartiality in the process and the specificities related to 
the structure and culture of public administration according to the managers are restrictive 
factors to the success of the new system. 
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 Competences.  Managers. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

  

 Avaliar o desempenho dos servidores na Administração Pública Federal (APF) não é 

uma atividade nova, é algo realizado desde os anos 1970 para fins de progressão funcional e 

aumento salarial por mérito. A avaliação passa a ser utilizada de forma mais ampla a partir da 

década de 1990, quando foram criadas gratificações de desempenho atreladas a resultados, 

alinhadas ao Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), 

implementado à época, para  promover a qualidade e a produtividade do serviço público por 

meio de uma cultura gerencial com foco em resultados e também no estímulo ao desempenho. 

Historicamente, a avaliação de desempenho vem sendo utilizada na APF para 

subsidiar diferentes processos relacionados à gestão de pessoas, seja para aprovação em 

estágio probatório, evolução funcional na carreira ou para o pagamento de gratificações de 

desempenho.  

Um novo marco legal sobre o tema é estabelecido com a publicação da Lei nº 11.784 

de 22 de setembro de 2008 , regulamentada pelo Decreto nº 7.133 de 19 de março de 2010, 

que definiu mudanças significativas na realização das avaliações de desempenho individual e 

institucional e para o pagamento das gratificações de desempenho relacionadas no artigo 1º do 

Decreto nº 7.133/2010 (BRASIL, 2008 ; BRASIL, 2010). 

Com o objetivo de promover a melhoria dos serviços públicos e subsidiar a gestão de 

pessoas no governo federal, tais diretrizes legais instituíram novos critérios e procedimentos 

para a avaliação de desempenho individual de servidores de cargos de provimento efetivo e de 

ocupantes dos cargos em comissão da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

Dentre as inovações introduzidas, destaca-se a adoção da avaliação por múltiplas 

fontes, modelo no qual o servidor é avaliado não apenas pelo superior hierárquico, mas 

também pelos pares ou equipe subordinada, além de ele próprio fazer a autoavaliação, 

conforme representado na figura 1. 
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Figura 1- Avaliação por Múltiplas Fontes 

Fonte: Manual de Orientação para a Gestão do Desempenho – SEGEP/MP (2013, p.14) 
 

 

Os conceitos que integram a avaliação por múltiplas fontes adotada pela APF estão 

indicados no quadro 1:  

 

Avaliação por Múltiplas Fontes na APF 

Níveis de Avaliação Avaliador O que é avaliado nesta 

sistemática 

Autoavaliação O servidor avalia a si mesmo Os fatores de desempenho 
relacionados às 
competências do servidor 
expressas no desempenho 
de suas atividades e 
atribuições. 

Heteroavaliação A chefia imediata avalia o servidor 

Avaliação pela equipe (pares) Os colegas de equipe avaliam o servidor 

Avaliação pelos subordinados A chefia imediata é avaliada pela equipe de 
trabalho. 

Quadro 1 – Sistemática de Avaliação por Múltiplas Fontes na APF 
Fonte: adaptado do Manual de Orientação para a Gestão do Desempenho – SEGEP/MP (2013) 

 
 

A avaliação por múltiplas fontes, também conhecida como avaliação 360 graus, 

institui uma nova práxis na avaliação de desempenho no setor público, já que anteriormente à 

sua implantação a avaliação era uma atribuição exclusiva da chefia imediata. Acrescente-se a 

isso,  o fato de que muitas vezes o processo era realizado de forma burocrática, para atender a 

uma exigência legal, sem mecanismos que estimulassem o diálogo e o compartilhamento de 

opiniões sobre o desempenho apresentado. 

Ao incluir novos avaliadores no processo, a avaliação por múltiplas fontes faz com 

que a chefia imediata, a saber, o gestor de avaliação, tenha que lidar com um modelo mais 

participativo, dinâmico e com maior complexidade, alterando o status quo antes vigente. 
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 Percebe-se que as novas diretrizes da avaliação de desempenho alinham-se a outras 

ações institucionais da APF na busca por uma gestão mais estratégica de pessoas, 

considerando a demanda crescente por serviços públicos de qualidade.  

Ao implementar a avaliação por múltiplas fontes pautada em fatores de desempenho 

que expressam competências do servidor, o setor público busca uma gestão com foco em 

competências, em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

(PNDP), que dentre outras finalidades visa promover “o desenvolvimento do conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, 

visando ao alcance dos objetivos da instituição” (BRASIL, 2006) . 

Contudo, em função das especificidades do setor público, avaliar o desempenho não é 

uma tarefa fácil, considerando-se as características presentes na maioria das organizações 

públicas decorrentes de sua construção histórica. É neste contexto desafiador e complexo que 

a avaliação por múltiplas fontes se insere, estabelecendo uma nova prática na gestão de 

pessoas. 

 

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Até a aprovação da Lei nº 11.784/2008 (BRASIL, 2008), regulamentada pelo Decreto 

nº 7.133/2010 (BRASIL,2010), a avaliação de desempenho do servidor era feita a partir de 

apenas um nível: a chefia imediata do servidor. Por ser a diretriz utilizada desde os primórdios 

da avaliação de desempenho na APF, o modelo encontra-se disseminado no cotidiano das 

instituições públicas e os gestores estão familiarizados a utilizá-lo. 

Com a implantação da avaliação de desempenho por múltiplas fontes, o processo de 

avaliação passou a ser compartilhado com o servidor avaliado, com os colegas de equipe ou 

com a equipe subordinada, no caso de servidores ocupantes de função de confiança ou cargo 

em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores (DAS) 3, 2, 1 ou 

equivalentes. 

Dessa forma, o gestor que até então era o único avaliador, além de compartilhar a 

avaliação com outros avaliadores, passou a ter o desempenho avaliado por sua equipe 

subordinada. 

Uma nova dinâmica é estabelecida: o servidor avalia a chefia imediata, é avaliado 

pelos colegas de equipe ou equipe subordinada e faz sua autoavaliação. Verifica-se, assim, 
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alterações significativas em relação aos paradigmas anteriores, que incorporam novos 

elementos à cultura organizacional das instituições que compõem a APF. 

Cabe à chefia imediata, o gestor, exercer a liderança deste processo e atuar como 

facilitador da implantação da nova sistemática, de forma que os resultados esperados pelo 

governo federal com a instituição do novo modelo sejam de fato alcançados. 

A partir desse contexto, o problema da pesquisa refere-se às inovações introduzidas 

pelo modelo de avaliação por múltiplas fontes instituído na APF e à percepção dos gestores 

frente à nova sistemática, considerando o papel de liderança que lhes cabe enquanto gestores 

do desempenho e líderes de equipes. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 
 
Avaliar a percepção dos gestores de uma autarquia federal em relação ao modelo de 

avaliação de desempenho por múltiplas fontes, instituído na Administração Pública Federal. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

1.3.2.1 Avaliar o grau de concordância dos gestores acerca dos conceitos intrínsecos ao 

modelo de avaliação por múltiplas fontes; 

1.3.2.2 Descrever a importância relativa de competências essenciais aos gestores enquanto 

avaliadores na nova sistemática; 

1.3.2.3 Levantar os desafios relativos à implantação do modelo na administração pública 

federal. 

 

1.4 QUESTÕES DE PESQUISA  

 

A fim de que os objetivos da pesquisa sejam alcançados, torna-se indispensável obter 
respostas às seguintes questões: 
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1.4.1 Qual a percepção dos gestores públicos acerca do modelo de avaliação de desempenho 

por múltiplas fontes implementada na Administração Pública Federal? 

1.4.2. Quais as competências mais relevantes para atuação dos gestores na nova sistemática? 

1.4.3.Quais os desafios envolvidos na implementação da nova sistemática no âmbito da APF? 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 
A Lei nº 11.784/2008, regulamentada pelo Decreto nº 7.133/2010, introduziu novos 

procedimentos para a realização da avaliação de desempenho no âmbito da Administração 

Pública Federal (APF). Contudo, o objeto desta pesquisa ateve-se exclusivamente aos 

aspectos relacionados à avaliação de desempenho por múltiplas fontes, também conhecida 

como avaliação 360 graus. 

O locus da pesquisa foi uma autarquia pública federal, atuante no segmento de energia 

e pesquisa tecnológica; portanto, os resultados encontrados não são extensivos a outras 

organizações públicas. 

Os respondentes da pesquisa foram exclusivamente servidores ocupantes de Função 

Gratificada, FG-1, FG-2, FG-3 ou  cargo em comissão do Grupo de Direção e 

Assessoramento Superiores, DAS-1, DAS-2 e DAS-3, por serem estas as chefias que 

participam da avaliação por múltiplas fontes, conforme diretrizes estabelecidas pela APF.  

Dessa forma, os resultados obtidos não contemplam a percepção de servidores 

ocupantes de outros cargos em comissão diferente dos citados, bem como de servidores não 

detentores de cargos de chefia. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Ao instituir a nova sistemática para a avaliação de desempenho dos servidores, a 

Administração Pública Federal busca a melhoria dos serviços prestados à sociedade, a 

democratização das relações de trabalho e subsídios para as políticas de gestão de pessoas na 

APF. A avaliação por múltiplas fontes, uma das novidades implementadas, traz inovações 

bastante significativas tanto para os gestores como para os demais servidores, gerando, 

consequentemente, desafios naturais para todos os participantes, bem como eventuais 

dificuldades que devem ser gerenciadas. 
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A nova sistemática vai ao encontro da necessidade de modernização dos instrumentos 

de gestão de pessoas na Administração Pública Federal; precisa-se de ferramentas que 

permitam aferir resultados com maior fidedignidade e subsidiar a implementação de 

melhorias significativas no processo de gestão de desempenho individual, que, por sua vez, 

impulsionarão melhorias no desempenho institucional. 

Assim, torna-se relevante saber o que pensam os gestores de avaliação, os líderes do 

processo de avaliação de desempenho, a respeito dos conceitos, da metodologia e dos 

procedimentos estabelecidos, na medida em que além de condutores da transição de modelo,  

são facilitadores do novo processo, fazendo com que as mudanças advindas da nova 

sistemática transformem-se em oportunidades de crescimento profissional e institucional. 

 Ao levantar a visão dos gestores sobre a implantação da avaliação por múltiplas fontes 

no setor público e sobre as competências mais relevantes para atuação deste no novo modelo, 

o presente estudo pretende contribuir para o aprofundamento das temáticas de avaliação de 

desempenho e desenvolvimento de lideranças no âmbito da Administração Pública Federal.  

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Capítulo 1 — Apresenta a contextualização do tema, a situação-problema, o objetivo geral, os 

objetivos específicos, as questões e a delimitação da pesquisa, além da relevância e da 

organização do estudo. 

Capítulo 2 — É dedicado à revisão da literatura que abrangeu os temas liderança, cultura 

organizacional, gestão do desempenho, avaliação de desempenho por múltiplas fontes, 

competências do gestor de avaliação e gestão estratégica de pessoas no setor público. 

Capítulo 3 — Descreve a metodologia utilizada na pesquisa, abordando a revisão 

sistematizada da literatura, o procedimento para coleta de dados, o instrumento utilizado, a 

seleção da amostra, a caracterização do estudo de caso e o tratamento dos dados coletados. 

Capítulo 4 — Apresenta os resultados do estudo, correlacionando-os com as questões de 

pesquisa e com o referencial teórico. 

Capítulo 5 — Aborda as conclusões extraídas dos resultados encontrados e sugere novos 

estudos que contribuam para o aprofundamento do tema pesquisado. 
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2.  REVISÃO DA LITERATURA 
 

 Neste capítulo serão apresentados os principais resultados da revisão sistematizada da 

bibliografia sobre os temas Liderança, Cultura Organizacional, Gestão do Desempenho, 

Avaliação de Desempenho por Múltiplas Fontes ou 360 graus, Competências do Gestor de 

Avaliação e Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público. 

 Foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases de dados Scopus e Scielo, por meio do 

Portal de Periódicos da CAPES, bem como levantamento dos principais referenciais teóricos 

em outras fontes, tais como revistas especializadas, jornais, livros e sites. 

 As fontes bibliográficas utilizadas neste capítulo foram selecionadas considerando-se a 

aderência ao tema, a relevância ao estudo proposto e o ano de publicação. Os critérios 

utilizados na pesquisa junto às bases Scopus e Scielo encontram-se no apêndice A deste 

trabalho. 

 

2.1 LIDERANÇA 

 

Souza et al. (2009) destacam que devido à competitividade crescente no mercado 

global, as lideranças nas organizações vêm assumindo a responsabilidade de promover as 

mudanças necessárias para garantir um desempenho organizacional que assegure resultados 

efetivos. 

A liderança é objeto de estudo há mais de um século, seja no campo teórico ou em 

pesquisas, já que o tema é de interesse para todas as organizações que buscam identificar 

como desenvolver uma liderança e líderes mais eficazes e eficientes (DAY et al., 2014). 

Apesar deste histórico, para Day et al. (2014) são poucas as teorias e pesquisas de 

cunho científico sobre o assunto. No entanto, os autores observam que esse viés vem 

mudando, já que o estudo do desenvolvimento de líderes e da própria liderança tem recebido 

uma abordagem científica cada vez maior, no intuito de se ampliar a compreensão e melhorar 

os processos intrínsecos ao tema, uma necessidade alavancada pelos desafios da sociedade 

contemporânea. 

Day (2000) destaca a importância da distinção entre os termos “desenvolvimento de 

líderes” e “desenvolvimento da liderança”, pois enquanto o primeiro está focado em 

habilidades individuais, o segundo abrange um processo que envolve vários indivíduos, como 

líderes e seguidores ou mesmo pares de uma equipe de trabalho. Para o autor, desenvolver 
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líderes ou processos de liderança envolve mais do que simplesmente escolher uma teoria de 

liderança. 

Segundo Day et al (2014) muitas das teorias de liderança estão focadas apenas em 

aspectos da personalidade do indivíduo, ou em treinamentos que em sua maioria não estão 

dimensionados aos desafios que os líderes contemporâneos têm que enfrentar, razão pela qual 

não contribuíram de forma efetiva para o estudo do tema. 

Os autores ainda acrescentam, contudo, que tanto os processos intrapessoais como os 

interpessoais são fundamentais para se entender o desenvolvimento da liderança ao longo do 

tempo. No campo dos processos intrapessoais, diversas pesquisas investigaram aspectos como 

experiência, habilidades, personalidade e autodesenvolvimento, enquanto no campo dos 

processos interpessoais foram pesquisados temas como os mecanismos sociais e a liderança.  

A análise da produção científica internacional sobre liderança realizada por Fonseca, 

Porto e Borges-Andrade (2015) apontou que a evolução das pesquisas sobre o tema foi 

marcada por grandes movimentos, se observada sob a luz de determinadas perspectivas. Não 

obstante as diferenças na abordagem do tema, os autores destacam que estes movimentos de 

pesquisa são complementares.  

Inicialmente, os estudos sobre liderança investigavam as características da 

personalidade do líder. Posteriormente, passou a averiguar os padrões de comportamento que 

pudessem exercer influência e poder; em seguida, passou a investigar o desenvolvimento das 

teorias situacionais, da liderança implícita, e, mais recentemente, a liderança carismática, 

transacional e transformacional (FONSECA; PORTO; BORGES-ANDRADE, 2015). 

Para Avolio, Walumbwa e Weber (2009), a necessidade de transferir o enfoque das 

pesquisas de liderança, que predominantemente examinavam a liderança transacional, para a 

liderança transformacional foi apontada por Burns (1978) e Bass (1985).  

Na visão de Calaça e Vizeu (2015, p.122), o texto seminal de Burns (1978) apresenta 

os fundamentos da liderança transformacional, “inaugura um dos mais profícuos campos de 

estudo de liderança dentro da área de administração, [...] especialmente a partir da iniciativa 

de Bernard Bass, que traduziu para o âmbito corporativo [....] ” as ideias de Burns.  

Na liderança transformacional, o comportamento do líder transforma e inspira os 

seguidores para um desempenho além das expectativas, transcendendo o autointeresse e 

visando ao bem da organização (AVOLIO; WALUMBWA; WEBER, 2009). 

Já a liderança transacional está baseada na autoridade burocrática, com ênfase na 

realização da tarefa, em padrões de trabalho, na disciplina, valorizando dessa forma as 



23 
 

recompensas organizacionais e punições para influenciar o desempenho (BURNS1, 1978 apud 

DIAS; BORGES, 2015). 

Bass et al. (2003) acrescentam que na liderança transacional, a recompensa é vista 

como resultado do esforço do liderado, e que o feedback e a correção do trabalho só 

acontecem após a ocorrência do erro. Na liderança transformacional, por outro lado, o líder é 

inspirador, admirado, estimula novas ideias, dedica-se ao desenvolvimento de seus seguidores 

e compartilha uma visão. 

Verifica-se, assim, que a liderança transacional e a liderança transformacional 

possuem diferenças bem demarcadas, conforme ilustrado no quadro 2.  

 

Liderança Transacional Liderança Transformacional 
- Recompensa contingente 

- Gerenciamento por exceção 

 

- Influência idealizada 

- Motivação inspiradora 

- Estímulo intelectual 

- Consideração individualizada 

Quadro 2 – Liderança Transacional e Liderança Transformacional 
Fonte: Bass e Avólio (1993) 

 

Para Sant'anna, Campos e Lófti (2012, p. 56), “novas abordagens têm sido propostas 

visando conferir ao construto da liderança um caráter mais processual, multinível2 e 

multidimensional, mais afins à complexidade dos atuais ambientes de negócios e 

organizacionais”.  

 Avolio, Walumbwa e Weber (2009) destacam que a liderança passou a ser investigada 

sob uma perspectiva holística, por meio de novos referenciais, tais como os seguidores, os 

pares, os supervisores, o contexto e a cultura de trabalho envolvendo organizações de 

diferentes setores, ou seja, considerando uma dinâmica social mais complexa e abrangente. 

Para estes autores, os estudos indicam que cada vez mais a liderança está sendo compartilhada 

nas organizações. 

 Nesse sentido, Alimo-Metcalfe e Alban-Metcalfe (2006) defendem que a liderança nas 

organizações não deve estar atrelada a uma pessoa, como o Chief Executive Office (CEO), ou 

a um grupo de gerentes; pelo contrário, a liderança deve estar disseminada em todos os níveis 

organizacionais.  

                                                             
1 BURNS, J. M. Leadership. New York: Harper and Row, 1978 
2 Os estudos multiníveis permitem a investigação de um  fenômeno considerando os diferentes níveis existentes no contexto no qual está 
inserido. Por exemplo, o comportamento dos indivíduos de uma organização será melhor compreendido se “ levado em consideração o efeito 
diferenciado de variáveis relativas aos indivíduos, ao grupo ou unidade de trabalho, bem como às características da organização (níveis)”. 
(PUENTE-PALACIOS; LAROS., 2009, p. 351) 
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Alimo-Metcalfe e Alban-Metcalfe (2006) afirmam ainda que há evidências de que os 

comportamentos de liderança geram impacto sobre diversos aspectos, como a motivação, o 

comprometimento, a realização no trabalho e o bem-estar dos funcionários. Dessa forma, tais 

práticas afetam o desempenho organizacional. Apesar do investimento das organizações 

públicas e privadas no desenvolvimento da liderança, muitas dessas iniciativas fracassaram.  

Segundo os autores, as atitudes da alta gerência são um fator de entrave ao 

desenvolvimento da liderança, pois ao ocuparem posições de destaque na organização, tais 

gerentes acreditam que não precisam de novas iniciativas de desenvolvimento. Contudo, os 

integrantes da alta gerência avaliam que os gerentes subordinados a eles precisam se 

desenvolver. À medida que a média gerência se desenvolve e se torna mais consciente do seu 

papel, percebe, então, a fraca liderança da alta gerência. O fato de a média gerência não 

encontrar um ambiente receptivo às sugestões de melhoria acaba por gerar um ambiente de 

frustração e ceticismo. Trata-se do impacto da fraca liderança (ALIMO-METCALFE; 

ALBAN-METCALFE, 2006). 

Diversos pesquisadores têm abordado o desenvolvimento do líder e da liderança como 

um processo. Práticas organizacionais, tais como mentoring, coaching, avaliação 360 graus, 

mecanismos de feedback e treinamentos de liderança, estão presentes nesse processo de 

desenvolvimento, que é dinâmico e envolve múltiplas interações. Mecanismos de feedback 

que possam ampliar o autoconhecimento dos líderes e a reflexão sobre o impacto do seu 

comportamento sobre os demais tornam-se relevantes para o desenvolvimento da liderança 

(DAY et al., 2014). 

Para Galli e Müller-Stewens (2012), as práticas estratégicas voltadas ao 

desenvolvimento da liderança podem contribuir para o desenvolvimento do capital social da 

organização e para a melhoria do desempenho organizacional, tornando-se assim uma 

vantagem competitiva. 

 

2.1.1 A Liderança no Cenário Nacional  
 

Enquanto a produção científica internacional dedica grande ênfase à investigação de 

práticas de liderança que possam melhorar a satisfação do liderado, os resultados da equipe e 

da organização como um todo, poucos são os trabalhos em âmbito nacional que investigam o 

impacto do líder e das práticas gerenciais no ambiente organizacional (FONSECA; PORTO; 

BORGES-ANDRADE, 2015). 
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Ao analisar artigos nacionais publicados entre 1996 e 2013, os autores encontraram 61 

trabalhos sobre o tema liderança e atuação gerencial, divididos pelos autores em seis grandes 

blocos, relacionados no Quadro 3.  

Subtema Descrição Nº de Artigos 

Papéis do líder Foco em funções e comportamentos gerenciais 16 

Perfis de liderança Foco em características, traços e perfis de líderes 19 

Poder Foco em relações, bases e configurações de poder 9 

Competências gerenciais Foco em dimensões, mensuração e 
desenvolvimento de competências gerenciais 

8 

Mudança e Criatividade Foco na relação entre liderança e processos de 
mudança e criatividade 

5 

Bem-estar Foco em qualidade de vida, bem-estar, mal-estar e 
estresse de gestores  

4 

Quadro 3 – Subtemas dos artigos nacionais sobre liderança entre 1996 e 2013 
Fonte: adaptado de Fonseca; Porto; Borges-Andrade (2015, p.298) 

 
 
Ao estudar os estilos de liderança na administração pública, Dias e Borges (2015) 

reforçam o relevante papel do líder frente à necessidade cada vez mais premente de melhoria 

do desempenho organizacional, o que exige evidentemente a melhoria do desempenho das 

equipes. Assim, o grande desafio das lideranças é fazer com que o potencial das equipes seja 

direcionado aos objetivos e resultados organizacionais.  

Apesar de a literatura sugerir que a liderança transformacional é a mais eficaz para os 

resultados organizacionais, os dados da pesquisa realizada pelas autoras junto a servidores do 

poder executivo do estado de Minas Gerais não confirmam tal premissa. 
 

os servidores apontam que o desempenho das equipes é influenciado positivamente 
pelo estilo de liderança transacional e não transformacional. Ou seja, os líderes que 
utilizam mecanismos de negociação que atrelam o desempenho à recompensa são os 
que obtêm melhores resultados (DIAS; BORGES, 2015, p.200). 
 
 

Para as autoras, é preciso repensar o papel da liderança no setor público, uma vez que 

a liderança transacional excessiva leva a um baixo envolvimento do funcionário e: 
 
ao invés de focar suas energias no acompanhamento e orientação dos liderados e na 
distribuição de recompensas (líderes transacionais), o líder deveria assumir um papel 
inspirador, motivando a equipe e considerando seus membros de forma 
individualizada, visando atingir as metas e objetivos organizacionais (DIAS; 
BORGES, 2015, p.216). 

 

Corroborando a importância do tema no contexto nacional, a liderança é um dos 

fundamentos avaliados no Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). O PNQ reconhece as 
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organizações brasileiras que se destacam na excelência em gestão com base no Modelo de 

Excelência em Gestão (MEG), baseado em oito critérios, conforme figura 2, e treze 

fundamentos da excelência, relacionados no quadro 4 (FNQ, 2015). 

 

 

Figura 2 – Mandala do MEG – Modelo de Excelência em Gestão 
Fonte: Fundação Nacional da Qualidade – FNQ (2015) 

 
 

 

Fundamentos de Excelência — MEG 
1. Pensamento sistêmico 8. Conhecimento sobre clientes e mercados 
2. Atuação em rede 9. Responsabilidade social 
3. Aprendizado organizacional 10. Valorização das pessoas e da cultura 
4. Inovação 11. Decisões fundamentadas 
5. Agilidade 12. Orientação por processos 
6. Liderança transformadora 13. Geração de valor 
7. Olhar para o futuro  

Quadro 4 – Fundamentos de Excelência em Gestão 
Fonte: Fundação Nacional da Qualidade – FNQ (2015) 

  

 A liderança transformadora, neste modelo, é definida como: 
 

atuação dos líderes de forma inspiradora, exemplar, realizadora e com constância de 
propósito, estimulando as pessoas em torno de valores, princípios e objetivos da 
organização, explorando as potencialidades das culturas presentes, preparando 
líderes e interagindo com as partes interessadas (FNQ, 2015). 
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Merece ser ressaltado que os fundamentos de excelência do MEG reproduzem 

conceitos compartilhados em âmbito mundial e adotados por organizações internacionais que 

se destacam no mercado global (FNQ, 2015). 

As variáveis liderança e cultura se entrelaçam nos processos organizacionais e, como 

não poderia deixar de ser, afetam a gestão do desempenho. A liderança atua como um maestro 

ao direcionar a performance das equipes, estimular o comprometimento e promover a 

construção de culturas flexíveis à mudança. Os fatores culturais exercem grande influência na 

forma como as pessoas se comportam nas organizações, nas prioridades do desempenho no 

trabalho, afetando de forma positiva ou negativa a implementação de metodologias de gestão 

do desempenho (SOUZA et al., 2009; PONTES, 2014). 

Vários são os trabalhos que defendem a ideia de uma reciprocidade mútua entre os 

dois constructos, a partir da perspectiva de que o líder transmite os valores organizacionais ao 

mesmo tempo em que é influenciado pelos princípios da organização (BARRETO et al., 

2013; BASS; AVOLIO, 1993). 

 

2.2 LIDERANÇA E CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Na visão de Bass e Avolio (1993), há uma interação constante entre cultura 

organizacional e liderança, que se influenciam reciprocamente. 

Normas culturais surgem e se modificam em função do foco da atenção dos líderes, de 

como eles reagem às crises, dos modelos de comportamento adotados por eles e de quem 

atraem para as organizações. As características da cultura organizacional são ensinadas pela 

liderança e eventualmente adotadas pelos seguidores (BASS; AVOLIO, 1993). 

 O estudo da cultura organizacional está baseado em fundamentos da Antropologia, da 

Sociologia, da Psicologia e das Ciências Sociais, e tem colaborado na compreensão dos 

complexos fenômenos organizacionais, decorrentes das mudanças provocadas pela acirrada 

competitividade empresarial (BARRETO et al., 2013). 

Souza Pires e Macêdo (2006, p.84) entendem a cultura como: 

um conjunto complexo e multidimensional de tudo o que constitui a vida em comum 
nos grupos sociais. Seria ainda um conjunto de modos de pensar, de sentir e de agir, 
mais ou menos formalizados, os quais, tendo sido aprendidos e sendo partilhados 
por uma pluralidade de pessoas, servem de maneira ao mesmo tempo objetiva e 
simbólica, e passam a integrar essas pessoas em uma coletividade distinta de outras. 
É o resultado de ações cujos componentes e determinantes são compartilhados e 
transmitidos pelos membros de um dado grupo.  
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Na visão de Schein3 (1985 apud Souza Pires e Macêdo, 2006, p.90) a cultura é:  

 
um padrão de suposições básicas demonstradas; inventadas, descobertas ou 
desenvolvidas por um dado grupo; que ensina a lidar com seus problemas externos 
de adaptação e internos de integração; que funcionou bem o bastante para ser 
considerado válido e, ainda, para ser ensinado aos novos membros do grupo como a 
forma correta de perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas. 

 
 

De acordo com Zehir et al. (2011), a literatura sugere que as organizações, ao 

desenvolverem uma cultura organizacional forte e uma liderança eficaz, podem alcançar um 

desempenho superior; contudo, poucos estudos empíricos abordam a natureza exata e o tipo 

de interação entre esses três conceitos.  

Na pesquisa realizada pelos autores, a qual investigou a relação entre os modelos de 

cultura, os estilos de liderança e o desempenho empresarial, os resultados sugerem que a 

cultura organizacional e a liderança são componentes vitais para o desempenho e que a 

cultura parece ser a chave tanto para os estilos de liderança quanto para o desempenho. As 

empresas que querem alcançar resultados positivos em um mercado competitivo devem dar 

importância à cultura e à liderança organizacional (ZEHIR et al, 2010). 

 Segundo Barreto et al. (2013), as relações entre liderança e cultura organizacional têm 

despertado o interesse de vários pesquisadores. No estudo realizado pelos autores, foi 

investigada a correlação entre quatro tipos de cultura organizacional (clã, inovativa, de 

mercado e hierárquica) e os perfis de liderança transformacional e transacional. A análise dos 

dados obtidos na pesquisa indicam duas correlações com significância:  

 
as culturas que enfatizam criatividade, inovação, diferenciação e que estimulam a 
liberdade e a iniciativa não são compatíveis com o estilo do líder que age de forma 
corretiva, aplicando sanções e dando reforços negativos [...] ; culturas com 
estruturas hierarquizadas, que seguem regras formais e padrões rígidos, não são 
compatíveis com o estilo de líder que busca dar atenção individualizada às 
necessidades de seus seguidores (BARRETO et al., 2013, p.44-45). 
 
 

Os autores destacam que “apesar dos resultados deste trabalho não evidenciarem a 

direção da influência entre as variáveis estudadas, [...] há estudos que sugerem ser a liderança 

um preditor para cultura mais forte do que a cultura o é para a liderança” (BARRETO et 

al.,2013, p.46). 

 

 

                                                             
3 SCHEIN, E. Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 1985 
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Bass e Avolio (1993) consideram que uma cultura organizacional forte, com valores e 

políticas internas que proporcionam maior autonomia nos níveis mais baixos da organização, 

pode restringir o aumento de poder pessoal da alta gerência graças à influência do nível 

intermediário da administração, ou seja, a cultura organizacional afeta a liderança tanto 

quanto a liderança afeta a cultura. 

Em pesquisas realizadas no Reino Unido, Ogbonna e Harris (2000) investigaram a 

relação entre os constructos liderança, cultura e desempenho organizacional. Os achados 

indicam que as associações entre estilos de liderança e desempenho organizacional são todos 

mediados de alguma forma pela cultura organizacional, conforme ilustrado na figura 3. 

 

 
Figura 3 – Os links entre estilo de liderança, cultura organizacional e desempenho organizacional 

Fonte: adaptado de Ogbonna e Harris (2000) 
 

 

Os autores, no entanto, ressaltam que, a despeito das inúmeras referências à 

importância da liderança e da cultura no funcionamento das organizações, a natureza exata e o 

modo de interação entre os três conceitos ainda não estão totalmente compreendidos.  

Na visão de Bergue (2014, p.147), “mais que uma variável de gestão, a cultura 

organizacional pode ser identificada como a essência da organização, ou seja, o intangível, 

difuso e complexo que lhe confere vida”. Para o autor, “a cultura é algo que permeia a 

estrutura, os processos e as pessoas de uma organização, interferindo de forma determinante 

no seu desempenho”.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estilo de liderança 

Cultura 
Organizacional 

Desempenho 
Organizacional 

P 
R 
E 
S 
S 
Õ 
E 
S 
  

A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
A 
I 
S 
 

P 
R 
E 
S 
S 
Õ 
E 
S 
  

A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
A 
I 
S 
 



30 
 

2.3 GESTÃO DO DESEMPENHO 

 

Para Souza et al. (2009, p.30), “em uma visão panorâmica, a gestão do desempenho é 

um processo construído para integrar o universo corporativo, interligando as unidades de 

negócio, as equipes, os indivíduos e a liderança, por meio de planos elaborados sob um 

enfoque sistêmico”.  

Gerir o desempenho é articular mecanismos que possibilitem avaliar o desempenho 

humano através das competências manifestadas pelo indivíduo, levando em consideração a 

influência de diversas variáveis organizacionais, como cultura, clima organizacional e 

condições de trabalho, de forma a promover o desenvolvimento do capital humano que 

garanta a sustentação do negócio (SOUZA et al., 2009). 

A avaliação de desempenho, sob a perspectiva de gestão do desempenho, tornou-se 

uma abordagem estratégica para integrar as atividades de Recursos Humanos e as políticas 

empresariais, tornando-se mais que um conceito e um conjunto de práticas. A gestão do 

desempenho passa a abranger uma série de atividades por meio das quais as organizações 

procuram avaliar empregados, desenvolver suas competências, melhorar o desempenho e 

distribuir recompensas (FLETCHER, 2001). 

Há pelo menos três diferentes modelos de gestão do desempenho (GD): a GD como 

sistema de gestão de desempenho organizacional, a GD como um sistema de gestão de 

desempenho dos empregados e a GD como um sistema que integra a gestão de desempenho 

da organização e a gestão de desempenho dos empregados. Em qualquer um dos modelos, a 

avaliação de desempenho tem um importante papel (WILLIAMS4, 1998 apud FLECHTER, 

2001). 

Uma questão fundamental na elaboração de um sistema de avaliação de desempenho é 

decidir e priorizar quais são seus principais objetivos. Em geral, eles estão atrelados a 

subsidiar um sistema de recompensas, identificar potenciais, resolver problemas, melhorar o 

desempenho e a comunicação. Entretanto, as necessidades da organização, do avaliador e do 

avaliado nem sempre coincidem e podem inclusive estar em conflito. Compreender estas 

diferentes perspectivas é fundamental para um sistema de avaliação eficaz, com metas 

realistas e objetivos alcançáveis, que agregue valor para todas as partes (FLETCHER, 2013). 

 

                                                             
4 Williams, R. (1998). Performance management. London: International Thomson Business Press (Essential Business Psychology Series). 
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A avaliação de desempenho normalmente é descrita como um sistema que busca 

promover resultados positivos para a gestão de recursos humanos. Para Brown, Hyatt e 

Benson (2010), a qualidade da experiência vivenciada no processo de avaliação de 

desempenho tem influência nos resultados obtidos, afetando a eficiência organizacional.  

Considerando que a AD é implementada nas organizações para estimular o 

desempenho, a forma como os empregados percebem esta experiência torna-se peça-chave 

para o alcance dos resultados almejados. A qualidade da AD está relacionada aos 

procedimentos formais de avaliação, como são implementados e o tratamento interpessoal 

dispensado aos funcionários durante o processo de avaliação (BROWN, HYATT; BENSON, 

2010). 

Os autores citados realizaram uma pesquisa junto a funcionários do setor público da 

Austrália, a fim de investigar a relação entre a baixa qualidade da experiência de AD com as 

seguintes variáveis: a satisfação no trabalho, comprometimento com a organização e intenção 

de deixar o emprego. Os funcionários foram agrupados de acordo com a qualidade da 

experiência por eles percebida em relação à AD, classificada em três níveis: baixa, variável ou 

elevada. 

Os resultados da pesquisa indicam que quando o processo de avaliação de desempenho 

proporciona aos funcionários uma experiência de baixa qualidade, além de não gerar os 

resultados positivos esperados, a AD produz efeitos negativos, tais como: níveis mais baixos 

de satisfação no trabalho e de comprometimento organizacional, bem como elevada intenção 

de deixar a organização (BROWN, HYATT; BENSON, 2010). 

Corroborando essa abordagem, Souza et al. (2009) ressaltam que uma série de 

variáveis que se relacionam entre si afetam o desempenho humano, tais como a cultura, o 

clima organizacional, as condições de trabalho, as competências, atitudes, motivação e o 

gerenciamento do processo produtivo. 

 A relevância do tema para as organizações fez com que os modelos de avaliação de 

desempenho fossem se adaptando ao longo do tempo às mudanças do gerenciamento do 

processo produtivo e às transformações socioeconômicas do mundo contemporâneo. Modelos 

de AD baseados em indicadores, na administração por objetivos e na avaliação 360 graus, 

dentre outros, ilustram as mudanças ocorridas para enfrentar a competitividade global 

(SOUZA et al., 2009). 

 

 

  



32 
 

2.4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MÚLTIPLAS FONTES  

 
A gestão do desempenho é uma prática gerencial presente na grande maioria das 

organizações há várias décadas. Contudo, a partir da globalização da economia, quando a 

competitividade elevou-se de forma vertiginosa, mecanismos que promovam o 

desenvolvimento do capital humano, que melhorem os resultados e aumentem a vantagem 

competitiva das empresas tornaram-se fundamentais (SOUZA et al., 2009; MARRAS;TOSE, 

2012; PONTES, 2014). 

Dentre as várias metodologias existentes para avaliar o desempenho, a avaliação por 

múltiplas fontes, também conhecida como avaliação 360 graus, feedback 360 graus, feedback 

com múltiplas fontes, tornou-se um dos modelos mais utilizados nas organizações 

contemporâneas (CARBONE et al., 2009; REIS, 2010; MARRAS; TOSE, 2012; PONTES, 

2014). 

A avaliação 360 graus baseia-se no uso de múltiplas fontes, ou seja, o desempenho é 

avaliado por todos que interagem com o funcionário, o qual também faz a própria 

autoavaliação, enriquecendo de forma significativa o processo avaliativo, na medida em que o 

avaliado recebe feedback de diferentes fontes que integram o seu ambiente de trabalho 

(VILAS BOAS; ANDRADE, 2009). 

Enquanto a avaliação de resultados pode ser realizada de forma objetiva, ao comparar-

se de forma quantitativa, o planejado versus o realizado, a avaliação de competências ou 

comportamentos observáveis no trabalho envolve um nível maior de subjetividade, já que está 

associada à percepção do avaliador sobre o avaliado. Nesse sentido, a avaliação por múltiplas 

fontes vai ao encontro das demandas de muitas organizações que buscam avaliar o 

desempenho reduzindo a subjetividade inerente ao processo (BRANDÃO et al., 2008). 

Na visão de Marras e Tose (2012, p.36), o pressuposto que caracteriza a avaliação por 

múltiplas fontes ou 360 graus é: 

envolver na avaliação não só o gestor do avaliado, mas o próprio avaliado e outras 
pessoas da organização que tenham interagido ou interagem com ele. Desta forma, o 
processo se torna mais confiável, já que os feedbacks virão de fontes variadas, 
diminuindo consideravelmente o fator subjetivo que está mais presente quando a 
avaliação é feita apenas por uma pessoa. Essas percepções diferentes do 
desempenho contribuem para uma avaliação mais positiva e menos pessoal, por ser 
realizada por meio da observação dos avaliadores, que se baseiam em fatores ou 
competências definidas a priori pelas organizações. 
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Para Brandão et al. (2008, p.883), a avaliação 360 graus parte do pressuposto de 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 
responsabilidade pelo processo e eventuais distorções na percepção de um dos 
avaliadores se diluem nas avaliações realizadas pelos demais. 

 
Os atores que participam deste modelo de avaliação são o superior hierárquico, os 

colegas da equipe, os subordinados, o próprio funcionário (que faz sua autoavaliação), além 

de clientes e, em alguns casos, até fornecedores, enriquecendo assim o processo com outros 

referenciais (BRANDÃO et al., 2008). 

O cerne da avaliação 360 graus, segundo Vilas Boas e Andrade (2009, p.213) é “o 

desenvolvimento da competência das pessoas através de retroinformações de seus pares, 

superiores, liderados e clientes internos e externos, substituindo a ideia central das 

metodologias clássicas de avaliação — de o líder avaliar o subordinado”. 

Os autores destacam que este tipo de avaliação permite que o desempenho seja 

analisado de forma circular, gerando assim um feedback mais completo e proporcionando um 

conhecimento maior sobre as competências individuais.  
 

a gestão do desempenho, baseada nessa avaliação sistêmica, leva a uma percepção 
consistente do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que precisam ser 
desenvolvidas, tratadas ou mantidas na empresa como um todo. Consequentemente, 
o feedback dos dados levantados por esse tipo de avaliação permite a reciclagem das 
estratégias e das competências de toda a organização (VILAS BOAS; ANDRADE, 
2009, p.213). 

 

A contribuição do feedback em programas de desenvolvimento gerencial fez com que 

muitas organizações passassem a utilizar a ferramenta também na avaliação de desempenho. 

Contudo, antes de ser adotada para este fim, deve-se fazer uma análise preliminar e cuidadosa 

em relação aos requisitos necessários a sua aplicação como instrumento para avaliar o 

desempenho (SOUZA et al., 2009; PONTES, 2014). 

A exemplo de outros modelos de avaliação de desempenho, a avaliação por múltiplas 

fontes apresenta vantagens e pontos críticos que requerem atenção. Dentre as vantagens 

associadas à metodologia estão a redução da subjetividade e o consequente aumento da 

fidedignidade, a troca de feedbacks, o estímulo ao autoconhecimento e a participação mais 

ativa do avaliado. Contudo, é importante destacar que, por tratar-se um modelo que envolve 

diversos avaliadores, a avaliação por múltiplas fontes é também mais complexa em sua 

operacionalização, além do fato de que nem todos os participantes podem estar preparados 
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para a cultura de feedback promovida pelo modelo (BRANDÃO et al., 2008; REIS, 2010; 

MARRAS; TOSE, 2012) .                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Donnon et al. (2014) salientam que, por desenvolver as competências dos empregados 

a partir de uma abordagem mais abrangente, que não se limita apenas à avaliação do 

supervisor hierárquico, o modelo de avaliação por múltiplas fontes passou a ser adotado em 

vários campos profissionais, inclusive na área médica. Os autores afirmam que a avaliação 

dos médicos, a partir do ponto de vista dos colegas de trabalho, pares e pacientes, continua 

sendo um importante mecanismo para desenvolver as competências destes profissionais, 

considerando-se o grande número de estudos na área.  

Neste modelo de avaliação, o feedback é um elemento fundamental, pois o avaliado, 

ao receber informações de um número maior de pessoas que interagem com ele no ambiente 

profissional, tem a possibilidade de aumentar o nível de consciência sobre o seu desempenho 

e comportamento no trabalho (PONTES, 2014). 

Souza et al. (2009) reforçam que a principal característica da avaliação de desempenho 

360 graus é o compartilhamento de feedback com as pessoas diretamente envolvidas nos 

resultados obtidos. 

Para Pontes (2014, p.38), o aspecto mais relevante nesse modelo de avaliação é o fato 

de os feedbacks poderem “proporcionar o confronto da autopercepção com a percepção dos 

outros, e não somente com a do seu superior”, contribuindo de forma muito positiva para o 

desenvolvimento individual. 

Dessa forma, considerando a literatura sobre o tema, depreende-se que o feedback tem 

papel relevante neste modelo de avaliação de desempenho (VILAS BOAS; ANDRADE, 

2009; SOUZA et al., 2009; MARRAS; TOSE, 2012;  PONTES, 2014). 

 

2.4.1 Feedback por Múltiplas Fontes ou Feedback 360 graus 
  

Para Atwater, Brett e Charles (2007), o feedback por múltiplas fontes (Multisource 

Feedback-MSF), também conhecido como feedback 360 graus, é um processo no qual um 

líder recebe feedback anônimo de subordinados, colegas, chefes e clientes, sendo bastante 

utilizado nas organizações como forma de aumentar o conhecimento sobre os aspectos 

essenciais para o desempenho da liderança sob uma perspectiva de desenvolvimento.  

Os autores recomendam que o MSF seja utilizado inicialmente com o propósito de 

desenvolvimento, para depois, se for o caso, ser utilizado para fins de avaliação, ressaltando 
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que aspectos como confidencialidade, anonimato e a confiança ao longo do processo são 

fundamentais para os resultados esperados. 

Foster e Law (2006) chamam a atenção para o fato de os conceitos MSF e o feedback 

360 graus não serem sinônimos. Para os autores, os termos são diferentes, uma vez que o 

feedback 360 graus é uma das possíveis formas do feedback por múltiplas fontes (MSF), 

conforme indicado no Quadro 5. 

 

Feedback por Múltiplas Fontes — MSF Feedback 360 graus 

O MSF poder envolver duas ou mais fontes de 
feedback Envolve necessariamente o feedback dos 

superiores, dos pares, dos subordinados, além da 
autoavaliação. O MSF pode envolver o feedback de participantes 

externos, como clientes e fornecedores 

O feedback 360 graus é um dos tipos do MSF 
Está intrinsicamente ligado a dois princípios 
organizacionais: proximidade nas relações de 
trabalho e hierarquia da estrutura organizacional 

Quadro 5 – Feedback por Múltiplas Fontes e Feedback 360 graus 
Fonte: adaptado de Foster e Law (2006) 

 

Segundo Foster e Law (2006), o feedback 360 graus pode ser entendido a partir da 
figura 4.  

 

Figura 4 Modelo do Feedback 360 graus 
Fonte: adaptado de Foster e Law (2006) 

 

Algumas das premissas do feedback 360 graus são que o feedback seja anônimo, 

confidencial, que o processo seja percebido pelos envolvidos como confiável, honesto e que 

as diferenças individuais sejam observadas (ATWATER; BRETT; CHARLES, 2007). 
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Na visão de Atwater, Brett e Charles (2007), o Multisource Feedback pode ser um 

método útil para aprimorar o comportamento do líder, influenciando assim positivamente as 

atitudes dos empregados, tais como a satisfação no trabalho e o engajamento, dentre outras.  

Um pressuposto do feedback 360 graus é que o feedback negativo, ou discrepante 

(quando as avaliações dos outros são mais baixas se comparadas à autoavaliação), levará a 

uma maior conscientização do avaliado sobre o seu desempenho, tornando-se assim um 

estímulo para o indivíduo mudar de comportamento. Enquanto alguns estudos apontam que às 

vezes este é o resultado alcançado, as pesquisas sobre avaliação de desempenho por feedback 

sugerem que tais resultados positivos são apenas um dos possíveis efeitos obtidos com o 

modelo (BRETT; ATWATER, 2001). 

Em função disso, Brett e Atwater (2001) alertam que alguns pressupostos do feedback 

360 graus devem ser questionados, especialmente quando associados ao feedback negativo, 

isto é , quando a avaliação recebida é baixa ou abaixo do esperado pelo indivíduo.  

Na pesquisa realizada pelos autores, os resultados indicam que o feedback negativo, 

além de não ter sido percebido pelo avaliado como um resultado preciso ou útil, não gerou 

sensibilização nos envolvidos, pelo contrário, suscitou raiva e desânimo. Assim, as pessoas 

que mais necessitariam de feedback, ou seja, aquelas que não apresentam um bom 

desempenho ou que superdimensionam os próprios resultados, são as menos receptivas ao 

feedback. Em função destes achados, Brett e Atwater (2001) sugerem que mais pesquisas 

sejam realizadas, buscando identificar as potenciais reações negativas e a adoção de medidas 

para evitá-las ou administrá-las como parte do processo do feedback 360 graus.  

Destaca-se que ao decidirem adotar a avaliação por múltiplas fontes para a gestão do 

desempenho as organizações devem avaliar se as lideranças estão preparadas para atuar neste 

modelo e se a cultura organizacional é favorável à promoção do feedback. Uma análise 

preliminar sobre os requisitos necessários à sua implantação é essencial (SOUZA et al., 2009; 

PONTES, 2014). 

Muitas organizações pressionadas pela busca de resultados em um ambiente altamente 

competitivo acabam adotando o modelo de feedback com múltiplas fontes sem analisar se, de 

fato, esse modelo tem aderência aos valores culturais da organização e se irá atender às 

necessidades estratégicas (REIS, 2010). 

O compartilhamento de feedbacks e as características sistêmicas presentes na avaliação 

por múltiplas fontes conferem às lideranças um papel de fundamental importância para o êxito 

do modelo (SOUZA et al., 2009; REIS, 2010; PONTES, 2014). 
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2.5 AVALIAÇÃO POR MÚLTIPLAS FONTES E O DESENVOLVIMENTO DAS 

COMPETÊNCIAS 

 

As grandes transformações que vêm ocorrendo na sociedade contemporânea fazem 

com que as empresas utilizem de forma crescente novas tecnologias e novos modelos de 

gestão para garantir a competitividade no cenário atual e no futuro. Por isso, profissionais 

capacitados passam a ser um diferencial competitivo para enfrentar os desafios do mercado. 

Nesse contexto surgem a gestão de competências e a gestão do desempenho, alinhadas à 

gestão estratégica de recursos humanos e que “parecem estar baseadas em um mesmo 

pressuposto: a competência ou o desempenho do indivíduo exercem influência na 

competência ou desempenho da organização e são influenciados por ela” (BRANDÃO; 

GUIMARÃES, 2001, p.13). 

Assim, o desafio das instituições é utilizar a gestão do desempenho e a gestão de 

competências associadas “a práticas de aprendizagem coletiva, desenvolvimento de equipes e 

gestão do conhecimento, dentre outras, que ofereçam múltiplas oportunidades de crescimento 

profissional e estimulem as pessoas não apenas a desenvolver coletivamente competências 

mas também a compartilhá-las” (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001, p.15). 

Nesse sentido, Brandão e Guimarães (2001, p.9) assinalam que ”é possível visualizar a 

gestão de competências e a gestão de desempenho como instrumentos que fazem parte de um 

mesmo movimento, voltado a oferecer alternativas eficientes de gestão às organizações”. 

Corroborando esta visão, Carbone et al. (2009, p.56) salientam a interdependência 

entre os constructos gestão de competências e a gestão do desempenho, considerando-se que o 

“desempenho representa uma expressão, uma manifestação da competência”. A partir desta 

perspectiva, os autores afirmam que a gestão do desempenho contribui para a identificação 

das competências e destacam a avaliação por múltiplas fontes como uma das metodologias 

contemporâneas mais utilizadas pelas organizações para avaliação do desempenho no 

trabalho. 

O estudo das competências é foco de constantes debates e há uma grande quantidade 

de conceitos e tentativas de classificá-las na literatura acadêmica. As definições de 

competência podem estar vinculadas a três diferentes enfoques: comportamental, funcional e 

construtivista, conforme quadro 6 (LOMBANA et al., 2014). 
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ENFOQUES – Conceito COMPETÊNCIA 
Comportamental A competência se traduz em desempenhar exatamente um comportamento de 

acordo com um modelo padronizado. Orientada para desempenho ou para os 
resultados de um processo de aprendizagem. 

Funcional Destaca o resultado independentemente do processo. A competência está 
associada aos conhecimentos e habilidades, com foco em um resultado ou  
solução de um problema. 

Construtivista A competência está associada ao desempenho do indivíduo, o qual reflete seus 
conhecimentos, habilidades e atitudes e sua interface com o contexto no qual está 
inserido. As competências individuais podem ser construídas de acordo com o 
entorno e aperfeiçoadas conforme o desempenho requerido.  

Quadro 6 – Enfoques sobre o conceito de competência 
Fonte: adaptado de Lombana et al. (2014) 

 
A partir da teoria da competição baseada em competências, Carbone et al. (2009) 

descrevem as competências como multidimensionais, conforme quadro 7. 

 

Dimensões das COMPETÊNCIAS 
Dinâmicas Interação constante entre as pessoas e os grupos das organizações, entre 

fornecedores, clientes e o ambiente externo. 
Sistêmicas As organizações são sistemas abertos, com objetivos definidos, cujos ativos 

tangíveis e intangíveis estão estruturados de forma estratégica e suportados por 
diferentes processos gerenciais. 

Cognitivas Os conhecimentos gerenciais permeiam a identificação das competências relevantes 
para a organização, os quais, por sua vez, envolvem múltiplos padrões cognitivos. 

Holísticas  A organização passa a ser vista como um sistema multidimensional, “ao mesmo 
tempo quantitativo, qualitativo, tangível e intangível, humano, social e econômico”. 

Quadro 7 – Dimensões da Competência 
Fonte: adaptado de Carbone et al. (2009, p.35) 

 
Considerando os conceitos de competência construídos por Durand (1998) e Prahalad 

e Hamel (1990), Brandão e Guimarães (2001, p.10) destacam que as competências podem ser 

categorizadas respectivamente como “humanas — aquelas relacionadas ao indivíduo ou à 

equipe de trabalho —, ou organizacionais — aquelas que dizem respeito à organização como 

um todo”. 

Na análise de Vilas Boas e Andrade (2009), as competências individuais constituem o 

eixo das competências organizacionais e quando associadas a outros recursos e processos 

propiciam o alcance das metas organizacionais. 

Segundo Carbone et al. (2009, p.43), a definição de competências humanas com maior 

aceitação tanto no meio acadêmico como no meio organizacional é de que as competências 

humanas são “combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas 

pelo desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional, que agregam 

valor a pessoas e organizações”. 
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Considerando que a competência de um indivíduo é resultado de uma inter-relação 

entre o conhecimento, aprendizagem, comunicação e o contexto onde está inserido, conforme 

demonstra a figura 5, Fleury e Fleury (2001, p.188) definem a competência como: 
 
Um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir 
conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à organização 
e valor social ao indivíduo.  
 
 

 

Figura 5 – Competências como Fonte de Valor para o Indivíduo e para a Organização 
Fonte: Fleury e Fleury  (2001, p.188) 

 

 Lins e Borges-Andrade (2014, p.160) destacam que as competências podem ser 

descritas “sob a forma de referenciais de desempenho (comportamentos observáveis no 

trabalho) ou a partir das suas dimensões, ou seja, dos CHAs5 necessários para apresentar um 

determinado desempenho”.  

Os recursos ou dimensões que compõem a competência — conhecimentos,  

habilidades e  atitudes (CHA) — são complementares e interdependentes, conforme quadro 8.  

AS TRÊS DIMENSÕES DA COMPETÊNCIA 

 Conhecimentos 
 Informação 
 Saber o quê 
 Saber o porquê 

Habilidades 
 Técnica  
 Capacidade  
 Saber como 

Atitudes 
 Querer fazer  
 Identidade  
 Determinação 

Quadro 8 – Conhecimentos, Habilidades e Atitudes – CHA 
Fonte: adaptado Durand6 (2000 apud Brandão e Guimarães, 2001) 

                                                             
5 CHA: Conhecimentos, Habilidades e Atitudes. 
6 DURAND, T. L’alchimie de la compétence. Revue Française de Gestion, n. 127, p. 84-102, jan./fev. 2000. 
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As organizações buscando processos e instrumentos que lhe garantam o 

gerenciamento das oportunidades e ameaças do mercado e também a sustentabilidade no 

negócio passaram a utilizar a gestão de competências como uma vantagem competitiva, 

inserindo-a no macrossistema de gestão organizacional (BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001). 

Nesse sentido, os autores afirmam: 
A gestão de competências deve ser vista como um processo circular, envolvendo os 
diversos níveis da organização, desde o corporativo até o individual, passando pelo 
divisional e o grupal. O importante é que a gestão de competências esteja em 
perfeita sintonia com a estratégia organizacional (missão, visão de futuro e 
objetivos). A visão determina o estado futuro desejado pela organização, sua 
intenção estratégica, e orienta a formulação das políticas e diretrizes e todos os 
esforços em torno da captação e do desenvolvimento de competências. 
(BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001, p.11) 
 

 Para Brandão e Guimarães (2001, p.11), o modelo de gestão de competências 

sugerido por Ienaga (1998) busca identificar os gaps (lacunas) de competências da 

organização e consiste em: 
estabelecer os objetivos e as metas a serem alcançados segundo a intenção 
estratégica da organização e, depois, identificar a lacuna entre as competências 
necessárias à consecução desses objetivos e as competências internas disponíveis na 
empresa. Os passos seguintes compreendem o planejamento, a seleção, o 
desenvolvimento e a avaliação de competências, buscando minimizar a referida 
lacuna, o que pressupõe a utilização de diversos subsistemas de recursos humanos, 
entre os quais, recrutamento e seleção, treinamento e gestão de desempenho  

   

Analisando-se o referencial teórico que dá sustentação aos modelos de gestão de 

desempenho e gestão de competências, depreende-se que os modelos parecem 

complementares e buscam integrar os subsistemas de gestão de pessoas aos objetivos 

estratégicos das organizações, estando ambos fundamentados no mesmo pressuposto: “a 

competência ou o desempenho do indivíduo exercem influência na competência ou 

desempenho da organização e são influenciados por ela” (BRANDÃO;GUIMARÃES, 2001, 

p.13). 

Brandão, Borges-Andrade e Guimarães (2012) ressaltam que apesar de diversas 

pesquisas procurarem evidenciar a relação entre competências e desempenho organizacional, 

os estudos empíricos ainda não demonstraram uma correlação significativa entre os dois 

constructos. Considera-se, então, que os resultados até o momento não são consistentes, sendo 

necessários novos estudos para aprofundar o tema.  

A gestão do desempenho através da avaliação 360 graus enriquece a mensuração do 

desempenho profissional, já que o feedback contribui para o desenvolvimento das 

competências das pessoas além de permitir a reciclagem das estratégias e das competências de 
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toda a organização, tratando-se, contudo, de um modelo mais complexo pela ampliação do 

número de avaliadores (BRANDÃO et al., 2008; VILAS BOAS; ANDRADE, 2009).  

 

2.6  COMPETÊNCIAS GERENCIAIS: AS COMPETÊNCIAS DO GESTOR DE 

AVALIAÇÃO  

 

As competências gerenciais têm sido objeto de interesse crescente por estudiosos do 

tema e pelas organizações, em função da suposição de que afetam de forma significativa o 

desempenho das equipes e, em última instância, os resultados organizacionais (BRANDÃO  

et al., 2010) 

Nesse sentido, Souza et al. (2009, p.31) destacam: 

Um processo de gestão de desempenho efetivo, sob um enfoque sistêmico, depende 
não só de instrumentos e estratégias, mas, sobretudo, de uma liderança eficaz e 
eficiente, que constitua o elo deste alinhamento. Cabe aos gestores a promoção das 
adaptações necessárias que demandam um processo sistêmico . 

 

Diversamente dos pesquisadores em âmbito internacional que dispõem de vários 

instrumentos de mensuração, nas pesquisas nacionais são poucos os trabalhos voltados ao 

desenvolvimento de escalas e que apresentem evidências de sua validade (FONSECA; 

PORTO; BORGES-ANDRADE; 2015). 

Buscando explorar o tema, Brandão et al. (2010) construíram um escala de 

competências gerenciais a partir da revisão da literatura, análise documental e entrevistas, a 

fim de mensurar o grau em que os gestores de um banco do setor público expressavam tais 

competências no trabalho, tendo por objetivo identificar evidências de validação da escala 

utilizada.  

Os resultados indicam que a escala composta por trinta e oito competências, 

distribuídas em seis dimensões (Estratégia e Operações, Resultado Econômico, Clientes, 

Comportamento Organizacional, Processos Internos e Sociedade), “pode ser utilizada, com 

razoável segurança, [...] em especial no que se refere à gestão do desempenho gerencial e à 

identificação de necessidades de desenvolvimento de competências” (BRANDÃO et al., 

2010, p. 180). 

Nos estudos conduzidos por Mumford, Campion e Morgeson (2007), as habilidades 

essenciais para o exercício da liderança foram agrupadas em quatro grupos: habilidades 

cognitivas, habilidades interpessoais, habilidades de negócios e habilidades estratégicas. Os 
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autores buscaram investigar o nível de exigência destas habilidades relacionando-as aos 

diferentes níveis gerenciais da organização. Os resultados apontam que apesar de todas as 

categorias de habilidades de liderança serem importantes, as habilidades estratégicas e as de 

negócios tornam-se mais relevantes nos níveis hierárquicos mais altos da organização, quando 

comparadas às habilidades interpessoais e cognitivas. 

Para Bergue (2014, p. 89-90), existem habilidades e competências associadas ao líder 

que são coincidentes, a despeito das características contingenciais das organizações onde 

atuam. São elas: 
capacidade de reflexão; capacidade política e de relacionamento interpessoal; 
capacidade de percepção e leitura do ambiente de competência; capacidade de 
comunicação, em especial de ouvir; conhecimento do negócio; comportamento 
estável; capacidade de delegação; capacidade de gerar confiança e capacidade de 
decisão e de assumir riscos, entre outras. 

 

Raišienė (2014) buscou identificar as competências gerenciais do líder mais 

importantes requeridas nas organizações modernas. Os resultados da pesquisa realizada pela 

autora junto a líderes de organizações da Lituânia encontram-se no quadro 9. 

Características do Líder Habilidades e Competências do Líder 
 
Iniciativa, determinação, atenção às necessidades 
do empregado, responsabilidade, dedicação no 
trabalho, franqueza, equilíbrio emocional, 
praticidade, atenção e capacidade de ouvir e 
flexibilidade 

 
Capacidade de comunicação, capacidade de tomar 
decisões em equipe, capacidade de colaborar, 
capacidade de ajudar os funcionários a alcançar 
um resultado e capacidade de superar várias 
contradições. 

Quadro 9 – Características, Habilidades e Competências do Líder 
Fonte: Raišienė (2014) 

Os valores, as atitudes, as competências, as habilidades e as características 

profissionais do líder são variáveis que se relacionam reciprocamente e somente a coerência 

entre todas elas podem levar a um gerenciamento de sucesso na organização (RAIŠIENĖ, 

2014). 

Os resultados da pesquisa realizada por Brown, Hyatt e Benson (2010) indicam que a 

atitude e a abordagem dos supervisores no processo de avaliação de desempenho impactam a 

percepção sobre a qualidade do processo avaliativo. As atitudes dos supervisores (relutância 

em realizar a avaliação por considerarem a atividade algo obrigatório, que dispende tempo, 

gera conflito) e a maneira como exercem sua responsabilidade no processo (erros como o 

efeito “halo”, quando questões pessoais do avaliador influenciam positiva ou negativamente o 
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resultado da avaliação, por exemplo, ou a dificuldade em dar feedback negativo) afetam a 

percepção dos envolvidos sobre a qualidade do processo de avaliação. 

Dias e Borges (2015, p.202), ao abordarem a influência das lideranças no 

desenvolvimento de equipes, afirmam que o grande desafio que se impõe a estas “é fazer com 

que o potencial das equipes seja direcionado ao alcance dos objetivos e resultados 

organizacionais”. 

 Os termos liderança e gestão muitas vezes se confundem, razão pela qual Oliveira, 

Sant'anna e Vaz (2010), em pesquisa realizada junto a gestores públicos de Minas Gerais e 

Rio de Janeiro, buscaram diferenciar quando os respondentes se referiam a um ou a outro. Os 

autores constataram que, a despeito de haver pontos em comum, há diferenças entre as 

características requeridas ao líder e às demandadas ao gestor público, como indica o quadro 

10.  

Competências requeridas ao gestor 
público brasileiro contemporâneo 

Competências requeridas ao líder público 
brasileiro contemporâneo 

 Conhecimento da Máquina Pública 
 Conhecimento Jurídico 
 Capacidade de promover o envolvimento 

da sociedade 
 Capacidade de lidar com o público 
 Objetividade 
 Orientado para resultados 
 Perspectiva global 
 Relacionamento interpessoal 
 Visão Sistêmica 

 Capacidade de Comunicação 
 Capacidade de lidar com os liderados 
 Legitimidade 
 Bom senso 
 Capacidade de Agregação 
 Disciplina 
 Visão Sistêmica 
 Espírito de Corpo (esprit de corps) 

Quadro 10 – Competências do Líder e do Gestor Público Contemporâneo 
Fonte: adaptado de Oliveira, Sant'anna e Vaz (2010) 

A partir dos resultados da pesquisa, os autores afirmam que: 

as características tidas como requeridas ao líder e aquelas demandadas ao gestor 
público indicam algumas diferenças. Uma delas parece ser que o líder, em 
comparação com o gestor, apresenta demandas por competências que “vão mais 
além da dimensão técnica”, estando, mais amplamente, atreladas ao relacionamento 
com seus liderados e com os diversos stakeholders da instituição. Assim, como seria 
de se esperar, as competências dos líderes estão mais vinculadas às habilidades e 
atitudes, enquanto conhecimentos técnicos fazem parte, em maior grau, das 
competências requeridas aos gestores. (OLIVEIRA; SANT'ANNA; VAZ, 2010, 
p.1473) 

  

Na gestão pública contemporânea, observa-se a adoção de práticas gerenciais típicas 

do mundo corporativo, tais como postura empreendedora, gestão por resultados e gestão por 

competências. Partindo desse pressuposto, Oliveira, Sant'anna e Vaz (2010, p.1456) 

questionam: “Que novas problemáticas e desafios tais iniciativas incorporam à agenda de 
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preocupações estratégicas de líderes e gestores do setor público brasileiro? Que novos perfis e 

competências de liderança e gerenciais passam a ser demandados? [...]” 

 Os respondentes da pesquisa realizada pelos autores junto a ocupantes de posições 

estratégicas na gestão pública dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro “enfatizam que 

o novo perfil do gestor público requer indivíduos ‘cada vez mais qualificados e capazes de 

utilizar modernas práticas e tecnologias de gestão. Ele depende de novos conhecimentos, 

habilidades e atitudes, que se refletem em um novo elenco de competências individuais’”. 

(OLIVEIRA; SANT’ANNA; VAZ, 2010, p.1467) 

 Neste contexto da importância da função gerencial na gestão pública contemporânea, 

Marinho (2012) realizou pesquisa junto a ocupantes de alta e média gerência de uma 

Instituição Federal de Ensino Superior, para identificar as competências gerenciais mais 

importantes na percepção desses gestores, considerando as dimensões, conhecimentos, 

habilidades e atitudes. As competências que atingiram as maiores médias estão relacionadas 

no quadro 11. 

 
 

 

Conhecimentos  

Alta Gerência Média Gerência 

 
Administração Pública 
Conhecimento Técnico 
Planejamento Estratégico 

 
Conhecimento Técnico 
Gestão de Pessoas 
Administração Pública 

 

 

Habilidades 

 
Administrar o tempo na execução das 
atividades gerenciais 
 
Manter o equilíbrio emocional diante 
de situações de pressão e estresse no 
ambiente de trabalho 
 
 

 
Promover o espírito de equipe do 
grupo 
 
Manter efetiva comunicação 
interpessoal com a equipe de 
trabalho 
 
Administrar situações de conflitos 

 

 

 

Atitudes 

 
Reconhecer as próprias limitações 
profissionais 
 

 
Reconhecer as próprias limitações 
profissionais 

 
Delegar tarefas e responsabilidades  
 

 
Criar ambiente propício ao 
compartilhamento e transferência 
de conhecimentos 
 
Participar de cursos direcionados 
ao aperfeiçoamento  e 
aprimoramento gerencial 

Quadro 11 – Competências Gerenciais 
Fonte: adaptado de Marinho (2012, p.99; 104; 109) 
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Ainda sobre o exercício da função gerencial na área pública, Marinho (2012, p.152) 

acrescenta: 
Muitas vezes os profissionais são convidados a assumir cargos em funções de direção 
por sua capacidade técnica, sem ser preparados para gerenciar pessoas e lidar com as 
divergências no relacionamento interpessoal e grupal. As complexas atribuições 
vinculadas ao gestor público requisitam o domínio de diferentes competências, 
constituindo como grande desafio a correlação entre todas as variáveis envolvidas.  

 
 

Nesse sentido, corroborando a reflexão sobre o tema na esfera pública, a pesquisa 

conduzida por Sodré (2014) sobre gestão estratégica de pessoas em uma instituição federal 

indica que, na percepção da maioria dos servidores ocupantes de posições de confiança 

daquela instituição, há espaço para o desenvolvimento de ações que promovam as práticas de 

liderança, na medida em que estas não se encontram implementadas ou foram implementadas 

parcialmente.  

Na visão de Lins e Borges-Andrade (2014, p.160), “a atuação de um gestor reúne tanto 

papéis de liderança quanto referentes à gestão, que na prática não são facilmente 

diferenciados”.  

A pesquisa desenvolvida pelos autores buscou investigar se as horas de treinamento e 

as formas de aprendizagem no trabalho são preditoras da expressão de competências de 

liderança do gestor, supondo que a efetividade do gestor está relacionada ao grau de expressão 

de tais competências. Os dados obtidos por Lins e Borges-Andrade (2014) indicam que 

enquanto houve predição entre aprendizagem no trabalho e competências de liderança, o 

mesmo não ocorreu em relação a variável horas de treinamento. 

Souza et al. (2009) destacam a importância da preparação dos líderes enquanto 

gestores de desempenho, a fim de que a gestão do desempenho de fato agregue os resultados 

esperados no desempenho organizacional. 

A sensibilização das lideranças antes da implantação de qualquer que seja o modelo de 

avaliação assume vital importância, pois a eficácia dos resultados a ser alcançados transcende 

as características metodológicas envolvidas, estando diretamente atrelada à forma como os 

gestores irão gerenciar o instrumento (SOUZA et al., 2009). 

Sobre a relevância da liderança no processo de avaliação de desempenho, Pontes 
(2014, p.26) afirma: 

 
 a avaliação de desempenho é, sem nenhuma dúvida, a função primordial dos líderes 
das organizações. O papel dos gerentes é, justamente, o de planejar, liderar, facilitar, 
educar e acompanhar os resultados de sua equipe de trabalho. Dessa forma, a 
metodologia de avaliação de desempenho visa justamente a facilitar esse trabalho. 
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Cabe aos gestores orientar, desenvolver, avaliar e dar feedback contínuo aos seus 

liderados, apoiando-os na melhoria do desempenho. Considerando que nem todos se 

encontram preparados para exercer este papel, assume grande importância que, além do 

conhecimento técnico que já possuem, estes gestores adquiram competências relacionadas a 

avaliar e desenvolver pessoas (MARRAS; TOSE, 2012). 

O acompanhamento das equipes na gestão do desempenho é estratégico, impactando 

diretamente os resultados a serem obtidos na avaliação propriamente dita. Os gestores, 

enquanto líderes, possuem a importante missão de orientar, apoiar e dar feedback, guiando 

seus liderados em prol dos objetivos firmados, considerando tratar-se de um processo 

contínuo que deve ser monitorado de forma sistemática (SOUZA et al., 2009). 
 

O diálogo é a competência interpessoal que garante o sucesso desta etapa. Saber 
ouvir é uma condição que favorece, por exemplo, o compartilhamento de feedbacks 
sobre pontos fortes e fracos, e de sugestões quanto à mudança de caminhos, quando 
os vigentes não contribuem para o alcance dos resultados previstos (SOUZA et al., 
2009, p.75). 

 

Em relação ao papel do gestor na avaliação de desempenho, Marras e Tose ( 2012, 

p.80-82) destacam que as atitudes do avaliador são variáveis que afetam o processo avaliativo, 

tais como “julgar sob impressão de uma qualidade”, “basear-se em acontecimento recente”, 

“levar em conta características que não dizem respeito ao cargo”, “supervalorizar qualidades 

potenciais”, “efeito halo” e o “efeito de tendência central”.7  

Acrescente-se que o feedback, a “ transmissão ao avaliado dos resultados da avaliação 

feita pelo gestor [...], não é uma atividade fácil, e requer primeiramente que haja na empresa 

uma cultura em torno de sua prática. Em segundo lugar, requer do gestor habilidade e preparo 

para dizer ao seu subordinado o que está errado no seu desempenho” (MARRAS; TOSE, 

2012, p.46-47). 

Pontes (2014, p.70-71) também relaciona algumas atitudes por parte do avaliador que 

interferem na avaliação: “efeito halo” (a percepção do avaliador quanto a aspectos positivos 

ou negativos em relação ao avaliado influenciam o julgamento, como simpatia ou antipatia, 

por exemplo), “efeito complacência ou rigor” (avaliar todos os integrantes da equipe com 

escores muito altos ou muito baixos), “efeito fatos recentes” (fatos recentes positivos ou 

negativos influenciam a apuração do desempenho, não considerando tudo que foi realizado 

durante o ciclo de avaliação).  

                                                             
7 Efeito de Tendência Central: quando o avaliador, para evitar questionamentos ou situações de conflito, avalia todos os colaboradores dentro 
de um nível médio, a despeito das diferenças de desempenho de cada um. (Marras; Tose, 2012) 
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É fundamental que o feedback seja fornecido “em função do comportamento 

observado, e não em relação à pessoa”. A comunicação tem um papel indiscutível no processo 

de feedback. Saber ouvir, o diálogo, dispor de tempo, flexibilidade, analisar os fatos sob 

outros ângulos, todos são elementos que favorecem a transmissão do feedback (PONTES, 

2014, p. 190). 

Depreende-se a importância do papel dos gestores na avaliação de desempenho 

(SOUZA et al., 2009; MARRAS; TOSE, 2012; PONTES, 2014).  

Na visão de Souza et al. (2009, p.113) é possível argumentar que “o desempenho 

humano é fruto das relações de trabalho e das relações humanas saudáveis, uma condição 

necessária à construção de ambientes estimuladores do comprometimento com o alto 

desempenho”. 

No âmbito da administração pública, a gestão do desempenho exige do gestor 

competências distintas e mais complexas, se comparadas aos gestores do setor privado. Em 

função das especificidades do setor público, “pouca inclinação se tem para avaliar um colega 

de trabalho em geral reconhecido como alguém na condição temporária de subordinado”. 

Nesse sentido, a capacitação dos gestores para lidar com o processo e com as relações que 

dele advêm assume grande importância (BERGUE, 2014, p.229). 

À luz dos desafios impostos ao setor público, Bergue (2014, p.231) considera que “o 

contexto refratário à gestão do desempenho manifesta sinais de transformação”. Devido à 

exigência crescente por qualidade nos serviços públicos, mecanismos de aferição de 

desempenho que potencializem os resultados organizacionais assumem posição de destaque.  

  

2.7 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO 

 

A sociedade, cada vez mais, demanda do poder público uma prestação de serviços 

pautada em qualidade e eficiência. Considerando os desafios que se impõem ao mundo 

contemporâneo, as organizações precisam buscar, de forma ininterrupta, a melhoria dos 

processos e serviços, equalizando o uso de novas tecnologias, a rapidez e a flexibilidade para 

adaptação às mudanças no ambiente através da modernização da estrutura organizacional e de 

pessoal. Enquanto para as organizações do setor privado essa práxis não é novidade, para as 

organizações públicas ela representa novos paradigmas em seus processos e estruturas 

(SCHIKMANN, 2010). 
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2.7.1 Elementos Históricos da Administração Pública 
 

A reflexão sobre as transformações que se fazem necessárias na administração 

pública não pode estar dissociada das origens de sua formação. Nesse sentido, Schikmann 

(2010, p.13) destaca que: 

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. 

 

Esse legado resultou em relações com um forte viés autoritário, baseadas no excesso 

de formalismo, com ênfase nas tarefas e com pouco incentivo à inovação, que fazem emergir 

fenômenos disfuncionais tais como: 

 

a percepção de acentuada valorização do tempo de serviço em detrimento das 
competências, e a proteção dos cargos e funções, configurando expressões de 
clientelismo, déficits meritocráticos e de transparência na gestão de pessoas. A 
exacerbação desses traços é capaz de promover um mecanismo que opera na 
contramão da busca por resultados. Isso porque não enfatiza o desempenho e nem 
incentiva a busca de aprimoramento e a aquisição de competências a serem 
aplicadas na organização com o propósito de alcançar seus objetivos e metas 
estratégicas. (SCHIKMANN, 2010, p.14) 

 

Considerando este histórico, estão presentes em muitas organizações públicas 

características que impactam a gestão de recursos humanos e que podem ser evitadas: a 

rigidez imposta pela legislação;  a desvinculação da visão do cidadão como destinatário do 

serviço público; pouca ênfase no desempenho ; mecanismos de remuneração que desvinculam 

os vencimentos do desempenho; limites à postura inovativa; poucos mecanismos de 

planejamento e pouca preocupação com a gestão; rotatividade na ocupação de posições de 

chefia e o papel da gratificação, como aumento salarial.  (SCHIKMANN, 2010, p.14-16). 

Os modelos de gestão que se fazem necessários para suportar os resultados demandados 

pela sociedade não encontram sustentação nesse modus operandi, fazendo com que sejam 

necessárias transformações substanciais para que a gestão estratégica de pessoas seja 

incorporada à realidade das organizações públicas (SCHIKMANN, 2010). 
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2.7.2 Gestão Estratégica de Pessoas no Serviço Público 
 

A atuação da área de gestão de pessoas de forma estratégica assume papel fundamental 

para promover as transformações necessárias, a partir de  uma perspectiva sistêmica, em linha 

com os objetivos da instituição e reconhecendo o papel das pessoas como elemento 

fundamental na produção de valor público e de sustentabilidade da organização 

(SCHIKMANN, 2010; BERGUE, 2014). 

Para Bergue (2014, p.25), a gestão estratégica de pessoas no setor público deve 

considerar dentre outros elementos:  

 
a gestão de pessoas como compromisso de todos os gestores; o reconhecimento das 
pessoas como elemento fundamental na produção de valor público e de continuidade 
da organização; um modelo erigido sobre políticas de gestão de pessoas assumida 
uma perspectiva de longo prazo . 

 

Nesse sentido, torna-se necessário repensar algumas crenças; dentre elas, que os temas 

relacionados a pessoal são problemas da área de Recursos Humanos. Pensar estrategicamente 

a gestão de pessoas implica em reconhecer que o gerenciamento de pessoas é um 

compromisso de todos os gestores da organização, o que se contrapõe às práticas 

predominantes no setor público  (BERGUE, 2014). 

Destaca-se que a gestão estratégica de pessoas está vinculada de forma inarredável ao 

pensamento sistêmico, considerando as diferentes dimensões do indivíduo e as inter-relações 

multidisciplinares. Sob esse ponto de vista, além da liderança, “elementos como a 

comunicação,  a motivação e os processos de mudança [...] são também inerentes e 

constitutivos do pensar sistêmico da gestão de pessoas nas organizações do setor público” 

(BERGUE, 2014, p. 66). 

As transformações que se impõem à administração pública implicam em transformações 

substanciais nas práticas de gestão de pessoas e de um pensar sistêmico. Considerando os 

traços presentes na realidade organizacional do setor público (fragmentação do trabalho, 

formalização de procedimentos, hierarquia, relações de poder, dentre outros), as mudanças 

nas organizações públicas tornam-se mais complexas (BERGUE, 2010; BERGUE, 2014). 

Segundo Schikmann (2010, p.13), “a transformação dos órgãos públicos para a 

configuração de um modelo pautado por resultados pressupõe a ruptura com alguns dos 

padrões gerenciais vigentes e o profundo repensar de outros”. 

Já Odelius (2010, p.170) chama a atenção para os desafios que envolvem a 

implementação de “um sistema de gestão do desempenho que cumpra o objetivo de contribuir 
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para o alcance de resultados propostos e forneça informações úteis para a tomada de decisões 

organizacionais e para as pessoas”. Dentre os desafios a superar, tanto nas empresas privadas 

quanto no setor público, destacam-se: 

 
o acompanhamento e incorporação dos conhecimentos acumulados a respeito do 
tema nas políticas e práticas organizacionais e o preparo dos profissionais 
responsáveis por desenvolver, implementar, acompanhar e aprimorar sistemas de 
gestão e de avaliação de desempenho, de modo que tenham as competências 
necessárias à gestão inovadora do sistema e à superação de resistências e de 
restrições legais. (ODELIUS, 2010, p. 170-171) 
 
 

Nesse sentido, Bergue (2014, p. 230) salienta que “a administração pública — mas não 

só ela — ressente-se, por vezes, de significativa resistência em relação à implementação de 

rotinas que envolvem a aferição mais efetiva do desempenho funcional”.  

A busca por resultados leva a novas tecnologias de gestão. No que se refere à 

transposição de tecnologias adotadas no setor privado para o setor público, Bergue (2010, 

p.34-35) pondera: 

 
A administração pública tem nas últimas décadas, em razão de múltiplos fatores,  se 
voltado para o campo da administração privada em busca de soluções para 
problemas aparentemente semelhantes. Foi assim com a gestão pela qualidade, com 
o planejamento estratégico, com o balanced scorecard etc. E não é diferente com a 
inspiração encontrada na gestão por competências, por exemplo. 
Não se advoga que essas tecnologias de gestão não possam oferecer possibilidades 
de transformação para o setor público. Tampouco se afirma que o setor público é 
absolutamente diferente do setor privado e, portanto, que as soluções de gestão 
concebidas para aquele particular ambiente de administração – o privado – não 
podem servir de subsídio para a qualificação da gestão de organizações públicas [..].  
 
 

Contudo, torna-se fundamental que esta transposição seja precedida de um olhar atento 

a respeito das características das organizações públicas, de forma que seja feita uma 

apropriação crítica e devidamente contextualizada dos conhecimentos produzidos de modo 

exógeno à administração pública. A reflexão possibilitará que este novo conhecimento se 

transforme em soluções gerenciais para as organizações e que seu uso não seja meramente 

formalístico (BERGUE, 2010). 

Na visão de Schikmann (2010), os principais mecanismos da gestão estratégica de 

pessoas estão relacionados ao planejamento de recursos humanos, à gestão de competências, à 

capacitação continuada com base em competência e à avaliação de desempenho e de 

competências. Nesse sentido, os Decretos 5.707/2006 e 7.133/2010, que tratam da gestão por 
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competências e da avaliação de desempenho, configuram movimentos institucionais em 

direção a uma gestão estratégica, com foco em resultados. 

Para Pantoja e Bergue (2010, p.346), os desafios em relação à gestão de pessoas no 

setor público envolvem: 
o avanço na transição de uma visão operacional para uma perspectiva estratégica da 
gestão de pessoas; e o imperativo de uma reflexão sobre os pressupostos de 
organização da administração pública que permita aproximação mais intensa dos 
conceitos de gestão estratégica de pessoas lastreada em competências. 

 
Considerando a revisão da literatura abordada neste capítulo e utilizando-se dos 

procedimentos metodológicos descritos no capítulo 3, a presente pesquisa buscou: analisar a 

percepção dos gestores de avaliação de uma autarquia federal a respeito da avaliação de 

desempenho por múltiplas fontes instituída na APF, identificar as competências mais 

relevantes para atuação neste modelo e levantar os desafios envolvidos na implementação 

desta sistemática no setor público. 
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3. METODOLOGIA 
 

Este capítulo descreve o método, a natureza e o desenvolvimento da pesquisa, 

detalhando a forma como os dados foram coletados, os critérios para definição da amostra e o 

tratamento dos dados obtidos.  

 

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p.65), o método é: 
 
o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 
economia, permite  alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – 
traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 
cientista. 

 

Para as autoras, as técnicas e os métodos utilizados na pesquisa científica devem estar 

não apenas relacionados com o objeto da própria pesquisa como, sobretudo, se mostrarem 

adequados ao problema a ser estudado. Destacam ainda que,  “nas investigações, em geral, 

nunca se utiliza apenas um método ou uma técnica [...] na maioria das vezes, há uma 

combinação de dois ou mais deles, usados concomitantemente” (MARCONI ; LAKATOS, 

2010, p.147). 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

De acordo com a taxionomia proposta por Vergara (2014), as pesquisas podem ser 

classificadas quanto aos fins e aos meios, conforme quadro 12. 

 

Quanto aos fins Quanto aos meios 

- Exploratória 

- Descritiva 

- Explicativa 

- Metodológica 

- Aplicada 

- Intervencionista 

 

 

 

- Pesquisa de campo 

- Pesquisa de laboratório 

- Documental 

- Bibliográfica 

- Experimental 

- Ex post facto 

- Participante 

- Pesquisa-ação 

- Estudo de caso 

Quadro 12 – Taxionomia dos tipos de pesquisa 
Fonte: adaptado de Vergara (2014) 
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A pesquisa objeto deste trabalho pode ser classificada, quanto aos fins, como 

exploratória, descritiva e aplicada. Exploratória por “proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito” (GIL, 2010, p.27). Apesar da existência de 

uma quantidade considerável de trabalhos sobre avaliação por múltiplas fontes ou 360 graus, 

não foi identificado nas fontes bibliográficas pesquisadas o aprofundamento consistente do 

tema no tocante à percepção e à avaliação do gestor de desempenho em relação à contribuição 

desta sistemática no dia a dia das organizações, nem sobre as competências gerenciais mais 

relevantes para a atuação neste modelo de avaliação, sobretudo no setor público. 

A pesquisa é descritiva por possibilitar estudar as características de um grupo. No caso 

deste trabalho, trata-se de um grupo de gestores de avaliação de desempenho de uma 

autarquia federal. E o tipo de pesquisa também possibilita levantar a opinião desses gestores 

sobre a sistemática de avaliação por múltiplas fontes recém-implementada na instituição. E, 

por último, a pesquisa é aplicada, pois está voltada “à aquisição de conhecimentos com vistas 

à aplicação numa situação específica” (GIL, 2010, p.27). Nesse caso, ampliando o nível de 

conhecimento sobre a implantação da avaliação por múltiplas fontes na administração 

pública. 

Em relação aos meios, de acordo com a taxionomia proposta por Vergara (2014) que 

consta no quadro 12, esta pesquisa configura-se como bibliográfica e documental, cujo 

desenvolvimento se deu por meio do estudo de caso e da pesquisa de campo. 

É também bibliográfica, por levantar material relevante disponível sobre o tema em 

motores de busca como as bases Scopus e Scielo, bem como em livros e outras fontes com 

reconhecido domínio sobre o assunto.  

Trata-se ainda de uma pesquisa documental, por fazer uso de documentos internos da 

instituição onde a pesquisa foi aplicada, tais como portarias internas e boletins informativos 

que retratam o histórico das avaliações de desempenho realizadas na organização. O trabalho 

envolveu um estudo de caso e uma pesquisa de campo na medida em que foram coletados 

dados na autarquia federal, lócus da pesquisa, visando ao aprofundamento e detalhamento do 

tema. 

De acordo com Yin (2015, p.17), o estudo de caso é: 
 
uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo (o “caso”) 
em profundidade e em seu contexto de mundo real, especialmente quando os limites 
entre o fenômeno e o contexto puderem não ser claramente evidentes. 
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Quanto a natureza dos dados, esta pesquisa essa pode ser classificada como 

quantitativa-qualitativa, visto que foram analisados dados numéricos e textuais, obtidos por 

meio do instrumento de coleta de dados constituído por perguntas fechadas e perguntas 

abertas. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

3.2.1 Revisão Bibliográfica Sistematizada 
 

Nesta etapa da pesquisa, foi realizado um levantamento dos principais referenciais 

teóricos sobre o tema, envolvendo as seguintes fontes de dados: artigos em revistas, jornais, 

livros e dissertações. Objetivou-se identificar os trabalhos de maior relevância para a 

construção deste estudo. 

Para Gray (2012, p.84-85), é essencial que uma revisão bibliográfica seja abrangente 

porque:  
 
cumpre uma série de propósitos, entre eles: proporcionar um entendimento 
atualizado do tema, sua importância e sua estrutura, identificar questões e temas 
importantes que se apresentem para mais pesquisas, particularmente onde houver 
lacunas no conhecimento atual, orientar o desenvolvimento de temas e perguntas de 
pesquisa...] e [...apresentar os tipos de metodologias e ferramentas de pesquisa 
usados em outros estudos que possam guiar o desenho do estudo proposto. 
 

 

De acordo com Treinta et al. (2014), identificar e selecionar os artigos com maior 

aderência ao tema da pesquisa exige um planejamento por parte do pesquisador sobre a 

definição dos métodos que deverão ser utilizados na pesquisa bibliográfica, haja vista a 

grande disponibilidade dos bancos de dados bibliográficos e da quantidade de trabalhos 

científicos existentes.  

 Os critérios utilizados na revisão sistematizada da bibliografia, os termos de pesquisa 

utilizados em português e inglês, os motores de busca consultados, os resultados encontrados 

e o quantitativo das fontes bibliográficas por tipo de publicação e por ano estão relacionados 

no APÊNDICE A. 
 
 
 
. 
. 
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3.2.2 Construção do Instrumento de Coleta de Dados 
 

Dentre as vantagens da utilização do questionário como técnica de coleta de dados, 

Marconi e Lakatos (2010) citam a economia de tempo, o atingimento de um maior número de 

pessoas simultaneamente, a obtenção de respostas mais rápidas, maior liberdade nas respostas 

devido ao anonimato e menor risco de distorção pelo pesquisador.  

Ainda segundo as autoras, na elaboração das questões deve-se evitar a ambiguidade e 

a complexidade. O ordenamento das perguntas deve ser feito partindo-se de um enfoque geral 

para gradativamente ir se tornando mais específico. 

O instrumento para coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi um questionário 

semiestruturado (APÊNDICE B), elaborado a partir da revisão da literatura (APÊNDICE C), 

composto majoritariamente por perguntas fechadas de múltipla escolha e, minoritariamente, 

por perguntas abertas, do tipo discursivo. As questões foram agrupadas em blocos, de acordo 

com a temática a ser investigada. 

As perguntas do questionário foram agrupadas em três blocos, conforme quadro 13. 

 
 

Bloco 
 

Tema 
Nº de Perguntas 

Fechadas 
Nº de 

Perguntas 
Abertas 

Parte I Dados dos Respondentes 04 _____ 

Parte II Avaliação de Desempenho por Múltiplas Fontes – 
Percepção dos Gestores  

10 01 

Parte III Competências dos Gestores de Avaliação considerando a 
atuação no Modelo por Múltiplas Fontes 

13 01 

Encerramento do questionário – Campo aberto a comentários que pudessem 
enriquecer a pesquisa 

_____ 01 

Total de Perguntas = 30 27 fechadas 03 abertas 

Quadro 13 – Estruturação do Instrumento de Pesquisa 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Para mensuração das respostas, foram utilizadas as escalas constantes no quadro 14, 

elaboradas a partir da escala LIKERT, cada uma com 5 itens:  
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Parte II – Grau de concordância em relação às 
afirmativas apresentadas 

1- Discordo 
2- Discordo Parcialmente 
3- Nem concordo nem discordo 
4- Concordo Parcialmente 
5- Concordo 

Parte III – Grau de importância das competências 
elencadas 

1- Sem importância 
2- Pouco Importante 
3- Média Importância 
4- Importante 
5- Muito Importante 

Quadro 14 – Escalas do Instrumento de Pesquisa 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 

Antes de ser aplicado, o questionário foi submetido a um pré-teste para validação das 

perguntas quanto à clareza dos enunciados e ao alinhamento aos objetivos propostos. 

Participaram do pré-teste cinco gestores integrantes da amostra da pesquisa. A partir das 

sugestões e comentários recebidos, foram efetuados os ajustes necessários, de forma a 

eliminar redundâncias e ambiguidades. Destaca-se que os gestores que participaram do pré-

teste foram excluídos da amostra, ou seja, não participaram da etapa de coleta de dados. 

 

3.2.3 Seleção da Amostra da Pesquisa 
 

Para Vergara (2014, p.46) a população de uma pesquisa é o “conjunto de elementos 

[...] que possuem as características que serão objeto de estudo. População amostral ou amostra 

é uma parte do universo (população) escolhido segundo algum critério de representatividade”. 

Nesta pesquisa, a população era composta por todos os gestores de avaliação de 

desempenho na instituição estudada. Observando-se a legislação que implementou a 

sistemática na APF, foram selecionados para a amostra apenas os servidores  ocupantes de 

cargos em comissão ou função gratificada — FG-1, FG-2, FG-3, DAS-1, DAS-2 e DAS-3 —, 

por serem as lideranças sujeitas à avaliação por múltiplas fontes conforme disposto no 

Decreto nº 7.133/2010. 

Além deste critério, dois outros requisitos foram utilizados para composição da 

amostra. O primeiro é o fato de que as chefias deveriam ter atuado como gestores de avaliação 

no ciclo avaliativo 2015/2016. O segundo é que deveriam estar ocupando, no momento da 

pesquisa, as funções gratificadas ou os cargos em comissão citados no parágrafo anterior, 

considerando a dinâmica natural de movimentações de pessoal.  
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Dessa forma, após o atendimento aos filtros estabelecidos, a amostra final totalizou 

149 gestores. Considerando que foram excluídos os cinco que participaram do pré-teste do 

instrumento de pesquisa, o questionário eletrônico foi encaminhado para 144 chefias da 

instituição, constituindo, dessa forma, a amostra final da pesquisa. Trata-se assim de uma 

amostra não probabilística, selecionada por acessibilidade e tipicidade. O fluxograma para 

seleção da amostra está representado na figura 6. 

 

 

Figura 6 – Fluxograma sobre a seleção da amostra 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 

3.2.4 Procedimento para Coleta dos Dados 
 

Para agilizar a coleta de respostas e pelo fato de os respondentes trabalharem em 

diferentes localidades, foi contratado um plano da empresa Survey Monkey 

(https://pt.surveymonkey.com), especializada em questionários eletrônicos on-line. 

O link para acesso ao questionário foi encaminhado para o e-mail institucional dos 

gestores com informações sobre o objetivo da pesquisa e a forma de preenchimento, 

https://pt.surveymonkey.com/
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ressaltando-se o anonimato dos respondentes e a contribuição das respostas para o sucesso do 

trabalho (APÊNDICE D). 

O questionário foi enviado no mês de maio de 2016 e permaneceu disponível on-line 

para respostas por vinte dias. Durante o período, os gestores receberam um novo e-mail 

reiterando o pedido de colaboração na pesquisa e informando a data final de fechamento do 

questionário. 

Dividido em 3 partes, o questionário não continha identificação pessoal, garantindo o 

anonimato dos respondentes. As respostas às perguntas fechadas eram obrigatórias, e as 

respostas às perguntas abertas, opcionais. 

 

 

3.2.5 Tratamento dos dados levantados 
 

Os dados obtidos através das perguntas fechadas foram analisados e interpretados por 

meio da estatística descritiva, utilizando-se as planilhas geradas pela ferramenta Survey 

Monkey . 

Os dados coletados por meio das perguntas abertas, incluídas no questionário com o 

objetivo de permitir que os respondentes pudessem manifestar seu ponto de vista sobre os 

temas pesquisados, foram analisados através da triagem do conteúdo das respostas, com 

posterior agrupamento por fator de similaridade de conteúdo. 

 

3.2.6 Caracterização do Estudo de Caso 
 

Neste trabalho, foi realizado um estudo de caso único, no âmbito de uma autarquia 

federal atuante no setor de energia e pesquisa tecnológica, com unidades de produção e 

escritórios distribuídos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, 

Goiás, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, e que possui aproximadamente 

2 mil servidores regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (BRASIL, 1990). 

Ao realizar-se a análise documental de portarias internas e boletins informativos, foi 

verificado que na instituição, lócus da pesquisa, a avaliação de desempenho como instrumento 

de Recursos Humanos é utilizada há algumas décadas. 

No início era processada de forma manual, através de formulários impressos e a partir 

de 2001 passou-se a utilizar um sistema informatizado, desenvolvido pela própria instituição, 
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de forma a atender os requisitos legais para pagamento da gratificação de desempenho 

instituída à época para as carreiras vinculadas aos servidores da autarquia. 

Inicialmente, o sistema facultava a avaliação intragrupo, na qual o servidor poderia ser 

avaliado pelos componentes do seu grupo (pares), de forma sigilosa. Tratava-se de uma 

avaliação opcional e, caso fosse realizada, não gerava efeitos financeiros na remuneração do 

servidor. Depreende-se pelo histórico levantado que a utilização dessa funcionalidade foi 

restrita e manteve-se por um breve período. Dessa forma, o modelo de avaliação até a 

implantação da nova sistemática era aquele realizado exclusivamente pela chefia imediata. 

Pode-se inferir que a avaliação de desempenho está incorporada às práxis da 

instituição, cujos resultados subsidiam o pagamento da gratificação de desempenho e a 

promoção e progressão funcional aos servidores. 

Com a edição da Lei nº 11.784/2008, regulamentada pelo Decreto nº 7.133/2010, 

foram instituídos novos critérios e procedimentos para realização das avaliações de 

desempenho individual e institucional e para o pagamento de diversas gratificações de 

desempenho no âmbito da APF. Dentre os novos procedimentos, está a avaliação por 

múltiplas fontes, modelo no qual o gestor passa a compartilhar a avaliação com outros 

avaliadores: o próprio servidor (autoavaliação), os pares ou equipe subordinada (BRASIL, 

2008; BRASIL, 2010). 

Assim, uma nova dinâmica é estabelecida. Neste modelo, a chefia imediata não 

somente compartilha a avaliação com o próprio servidor (autoavaliação) e com os seus pares, 

como passa a ser avaliada pela equipe subordinada. Dessa forma, novos avaliadores são 

acrescidos ao processo; a participação do servidor torna-se mais ativa e o feedback é 

ampliado. 

Na instituição em questão, a avaliação por múltiplas fontes foi implementada a partir 

do ciclo avaliativo 2014/2015. Assim sendo, os gestores já vivenciaram a utilização do 

modelo em dois ciclos consecutivos, 2014/2015 e 2015/2016. 

Os resultados obtidos pelos servidores na avaliação individual decorrem da avaliação 

das metas de trabalho, avaliadas exclusivamente pela chefia imediata e dos fatores de 

desempenho, avaliados pela sistemática de múltiplas fontes, conforme estabelecido pelas 

diretrizes legais, subsidiando, assim, o pagamento da gratificação de desempenho a que fazem 

jus e a promoção/progressão na respectiva carreira. 

Considerando as alterações introduzidas pela nova sistemática, o objetivo deste 

trabalho foi conhecer a percepção dos gestores da instituição sobre diferentes aspectos 

relacionados à avaliação por múltiplas fontes.  
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Para tal, foi encaminhado questionário eletrônico aos gestores de avaliação que 

participaram do ciclo avaliativo 2015/2016, conforme seleção da amostra detalhada na figura 

6. A análise dos resultados obtidos será apresentada no capítulo 4. 

 

A fim de preservar o nome da instituição, lócus da pesquisa, serão utilizadas as 

seguintes denominações nas citações dos respondentes, transcritas nos itens 4.4, 4.6 e 4.7: i) 

nome da instituição: ABCD ; ii) plano de carreiras dos servidores: EFGH; iii) gratificação de 

desempenho: IJKL; iv) comissões internas: MNOP. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

          Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa,  utilizando-se tabelas, 

quadros e gráficos que sintetizam os dados quantitativos e qualitativos obtidos através do 

questionário semiestruturado, analisados à  luz do referencial teórico que norteou o presente 

estudo. 

 

4.1 QUADRO GERAL DAS RESPOSTAS OBTIDAS NO QUESTIONÁRIO 

 

A figura 7 apresenta a distribuição das respostas obtidas em cada parte do 

questionário, constituído de 27 perguntas fechadas e 3 perguntas abertas, encaminhado a 144 

gestores, lotados em diferentes unidades da instituição. 

 

Figura 7 – Respostas obtidas no questionário 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 

Verifica-se que 64 gestores iniciaram o preenchimento do questionário, mas somente 

54 responderam a todas as perguntas fechadas da Parte I, II e III, que exigiam resposta 

obrigatória.  

Para tabulação dos dados, foram consideradas apenas as 54 respostas completas, 

correspondendo a uma taxa de retorno equivalente a 37,5%. Considerando que a média de 

devolução de questionários, segundo Marconi e Lakatos (2010), é de 25 %, pode-se afirmar 

que o índice de retorno do instrumento da coleta de dados respaldou a análise dos resultados 

da pesquisa. 
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Em relação às três questões abertas, cujo preenchimento era facultativo, o total de 

respostas obtidas dentre os 54 questionários encontra-se na tabela 1. 

 

Nº de Respostas obtidas nas perguntas abertas (opcionais) – questionários completos  
% de 

retorno 

Parte II 
“Na sua opinião, quais são os maiores desafios da implementação 
da Avaliação de Desempenho por Múltiplas Fontes na 
Administração Pública?” 

47 87% 

Parte III 
“Cite outras competências que você julgar importantes para 
atuação do gestor no modelo de avaliação de desempenho por 
múltiplas fontes.” 

17 31,5% 

Encerramento 
do 

Questionário 

“O campo abaixo é aberto a comentários que possam enriquecer o 
conteúdo da pesquisa.” 

11 20,4% 

Tabela 1 – Retorno das respostas às perguntas abertas 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Nas próximas seções deste capítulo, serão apresentados os dados obtidos em cada uma 

das partes do questionário. 

 

4.2 PERFIL DOS RESPONDENTES – PARTE I 

 

4.2.1 Função de Chefia 
 

Nesta questão foi solicitado aos gestores que informassem a função de chefia ocupada 

no momento da pesquisa. Pode-se observar na tabela 2 que 87,1% dos respondentes ocupam 

cargo de Direção e Assessoramento Superiores – DAS.  

 

Opções de Resposta Percentual Frequência 

FG 1 7,4% 4 
FG 2 0,0% 0 
FG 3 5,6% 3 
DAS 101.1 51,9% 28 
DAS 101.2 24,1% 13 
DAS 101.3 11,1% 6 
Questões respondidas 54 

Tabela 2– Função de Chefia dos Respondentes 
Fonte: dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 
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4.2.2 Tempo de Experiência em Funções de Chefia  
 

Quanto ao tempo de experiência acumulada em funções de chefia, verifica-se na tabela 

3 que 55,5% dos respondentes possuem no mínimo 10 anos de vivência em funções que 

envolvam liderança, denotando assim uma experiência anterior significativa como gestores de 

desempenho.  

 

Opções de Resposta Percentual Frequência 

MENOS DE 3 ANOS 9,3% 5 
4  A 9 ANOS 35,2% 19 
10 A 15 ANOS 22,2% 12 
16 A 20 ANOS 11,1% 6 
MAIS DE 20 ANOS 22,2% 12 

Questões respondidas 54 
Tabela 3 – Tempo de experiência em funções de chefia 

Fonte: dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 
 

 

4.2.3 Nível de Escolaridade  
 

Em relação à escolaridade, constata-se na tabela 4 que 68,6% dos gestores possuem 

cursos de pós-graduação stricto sensu, ou seja, a maioria dos respondentes possui doutorado e 

mestrado, indicando uma sólida formação acadêmica, alinhada possivelmente ao segmento de 

atuação da instituição: atividades voltadas à segurança, pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico. 

 

Opções de Resposta Percentual Frequência 

ENSINO MÉDIO 3,7% 2 
ENSINO SUPERIOR 9,3% 5 
ESPECIALIZAÇÃO 18,5% 10 
MESTRADO 16,7% 9 
DOUTORADO 51,9% 28 

Questões respondidas  54 
Tabela 4 – Nível de Escolaridade dos Respondentes 

Fonte: dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 
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4.2.4 Tempo de Trabalho na Instituição  
 

Quanto ao tempo de trabalho na instituição, a tabela 5 apresenta a distribuição dos 

dados coletados. Verifica-se que 90,7 % dos gestores trabalham na instituição há 20 anos ou 

mais, sendo possível inferir que, tanto na condição de avaliadores como de avaliados, 

conhecem o histórico da avaliação de desempenho na organização. 

 

Opções de Resposta Percentual Frequência 

MENOS DE 5 ANOS 3,7% 2 
6  A 10 ANOS 1,9% 1 
11 A 19 ANOS 3,7% 2 
20 A 25 ANOS 14,8% 8 
MAIS DE 25 ANOS 75,9% 41 

Questões respondidas 54 
Tabela 5 – Tempo de trabalho na instituição 

Fonte: dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 
 
 

4.3 PERCEPÇÃO QUANTO À AVALIAÇÃO POR MÚLTIPLAS FONTES – Parte II 

 

Nesta parte do questionário, foi solicitado aos gestores que indicassem o grau de 

concordância em relação a dez afirmativas relacionadas à avaliação por múltiplas fontes, 

escolhendo uma dentre as opções de resposta: “discordo”, “discordo parcialmente”, “nem 

concordo nem discordo”, “concordo parcialmente” e “concordo”.  

As frequências simples e as porcentagens obtidas em cada afirmativa estão 

representadas na tabela 6. 

 

 

AFIRMATIVAS 

ESCALA / Porcentagem e Frequência de Respostas 

1 - Discordo 2 - Discordo 
Parcialmente 

3 - Nem 
concordo nem 

discordo 

4 - Concordo 
Parcialmente 

5 - Concordo 

1 - O modelo de avaliação de 
desempenho por múltiplas fontes, por 
envolver mais de um avaliador, 
permite que o desempenho seja 
apurado de forma mais precisa e justa 
do que a avaliação realizada apenas 
pela chefia imediata. 

 

11,1 % 

f=6 

 

5,6 % 

f=3 

 

9,3 % 

f=5 

 

38,9 % 

f=21 

 

35,2 % 

f=19 
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AFIRMATIVAS 

ESCALA / Porcentagem e Frequência de Respostas 

1 - Discordo 2 - Discordo 
Parcialmente 

3 - Nem 
concordo nem 

discordo 

4 - Concordo 
Parcialmente 

5 - Concordo 

2 - Na avaliação de desempenho por 
múltiplas fontes, o feedback que o 
avaliado recebe dos diversos 
avaliadores (chefia imediata, pares ou 
equipe subordinada) possibilita que 
este faça uma reflexão sobre o seu 
desempenho no trabalho. 

 

 

9,3% 

f=5 

 

13 % 

f=7 

 

3,7% 

f=2 

 

31,5 % 

f=17 

 

42,6 % 

f=23 

3 - A avaliação recebida pelos 
diferentes avaliadores (chefia 
imediata, pares ou equipe 
subordinada) permite a identificação 
de pontos fortes e dos aspectos a 
serem melhorados no desempenho 
apresentado. 

 

 

11,1% 

f=6 

 

13 % 

f=7 

 

5,6% 

f=3 

 

35,2% 

f=19 

 

35,2 % 

f=19 

4 - A avaliação por múltiplas fontes 
contribui de forma mais efetiva para a 
melhoria do desempenho individual, 
em comparação com o  modelo 
anterior, no qual a avaliação era feita 
apenas pela chefia imediata. 
 
 
 

 

 

13% 

f=7 

 

9,3 % 

f=5 

 

14,8% 

f=8 

 

27,8 % 

f=15 

 

35,2% 

f=19 

5 - A avaliação de desempenho por 
múltiplas fontes demanda do gestor 
novas competências gerenciais. 

 

 

18,5% 

f=10 

 

14,8% 

f=8 

 

7,4% 

f=4 

 

24,1 % 

f=13 

 

35,2 % 

f=19 

6 - A avaliação por múltiplas fontes 
permite que o gestor receba da equipe 
subordinada um feedback importante 
sobre a sua forma de liderar. 
 

 

9,3% 

f=5 

 

11,1% 

f=6 

 

9,3% 

f=5 

 

33,3 % 

f=18 

 

37% 

f=20 

7 - Dar feedback é um processo que 
requer habilidade e treinamento para 
que não se torne  um elemento de 
conflito entre avaliadores e avaliados. 

 

 

1,9% 

f=1 

 

3,7% 

f=2 

 

0% 

f=0 

 

22,2 % 

f=12 

 

72,2 % 

f=39 

8 - As habilidades de liderança dos 
gestores são um fator relevante para 
que a avaliação por múltiplas fontes 
atinja os resultados esperados. 

 

 

1,9% 

f=1 

 

11,1% 

f=6 

 

5,6% 

f=3 

 

29,6 % 

f=16 

 

51,9% 

f=28 

9 - Ao promover o desenvolvimento 
das competências dos servidores, a 
avaliação por múltiplas fontes 
contribui para a melhoria das 
competências organizacionais. 

 

5,6% 

f=3 

 

9,3 % 

f=5 

 

11,1% 

f=6 

 

35,2 % 

f=19 

 

38,9 % 

f=21 

10 - A avaliação de desempenho por 
múltiplas fontes é uma mudança na 
cultura das organizações públicas e 
pode contribuir  para a melhoria dos 
resultados institucionais. 
 

 

11,1% 

f=6 

 

14,8 % 

f=8 

 

5,6% 

f=3 

 

22,2 % 

f=12 

 

46,3 % 

f=25 

Tabela 6 – Distribuição das respostas obtidas na Parte II do instrumento de pesquisa 
Fonte: dados da pesquisa 
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4.3.1 Afirmativa 1: “O modelo de avaliação de desempenho por múltiplas fontes, por 

envolver mais de um avaliador, permite que o desempenho seja apurado de forma mais 

precisa e justa do que a avaliação realizada apenas pela chefia imediata.” 

 

Os resultados apontam, conforme tabela 7, que 74,1 % dos gestores concordam, sendo 

38,9% de forma parcial, que a avaliação de desempenho por múltiplas fontes possibilita que o 

desempenho seja apurado de forma mais precisa e justa se comparada à avaliação feita apenas 

pelo superior hierárquico, corroborando, assim, o referencial teórico encontrado em autores 

como Brandão et al. (2008), Marras e Tose (2012) e Pontes (2014), dentre outros. 

 

Opções de Resposta Percentual Frequência 

1 - DISCORDO 11,1% 6 
2 - DISCORDO PARCIALMENTE 5,6% 3 
3 - NEM CONCORDO NEM DISCORDO 9,3% 5 
4 - CONCORDO PARCIALMENTE 38,9% 21 
5 - CONCORDO 35,2% 19 

Questões Respondidas  54 
Tabela 7 – Resultados obtidos na Afirmativa 1 

Fonte: dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 
 

 

4.3.2 Afirmativa 2: “Na avaliação de desempenho por múltiplas fontes, o feedback que o 

avaliado recebe dos diversos avaliadores (chefia imediata, pares ou equipe subordinada) 

possibilita que este faça uma reflexão sobre o seu desempenho no trabalho.” 
 

Conforme tabela 8, a maioria dos respondentes (74,1 %) concorda que a 

retroalimentação de informações e o feedback gerados pela avaliação por múltiplas fontes 

permite que o avaliado faça uma reflexão sobre o desempenho apresentado (MARRAS; 

TOSE, 2012; PONTES, 2014; SOUZA et al., 2009). 

 

Opções de Resposta Percentual Frequência 

1 - DISCORDO 9,3% 5 
2 - DISCORDO PARCIALMENTE 13,0% 7 
3 - NEM CONCORDO NEM DISCORDO 3,7% 2 
4 - CONCORDO PARCIALMENTE 31,5% 17 
5 – CONCORDO 42,6% 23 

Questões respondidas  54 
Tabela 8 – Resultados obtidos na Afirmativa 2 

Fonte:  dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 
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4.3.3 Afirmativa 3: “A avaliação recebida pelos diferentes avaliadores (chefia imediata, 

pares ou equipe subordinada) permite a identificação de pontos fortes e dos aspectos a serem 

melhorados no desempenho apresentado.” 

 

Um dos pressupostos da avaliação por múltiplas fontes é que a partir do feedback 

circular, o avaliado consiga identificar seus pontos fortes e aqueles que precisam ser 

desenvolvidos, premissa com a qual 70,4 % dos gestores estão de acordo, sendo 35,2 % de 

forma parcial, conforme demonstram os dados da tabela 9. 

 

Opções de Resposta Percentual Frequência 

1 - DISCORDO 11,1% 6 
2 - DISCORDO PARCIALMENTE 13,0% 7 
3 - NEM CONCORDO NEM DISCORDO 5,6% 3 
4 - CONCORDO PARCIALMENTE 35,2% 19 
5 - CONCORDO 35,2% 19 

Questões respondidas  54 
Tabela 9 – Resultados obtidos na Afirmativa 3 

Fonte: dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 
‘ 
 

4.3.4 Afirmativa 4:“A avaliação por múltiplas fontes contribui de forma mais efetiva para a 

melhoria do desempenho individual, em comparação com o modelo anterior, no qual a 

avaliação era feita apenas pela chefia imediata.” 

 

A partir dos resultados obtidos nesta afirmativa, apresentados na tabela 10, é possível 

inferir que 63% dos gestores concordam, sendo 27,8 % de forma parcial, que a avaliação por 

múltiplas fontes contribui de forma mais efetiva para a melhoria do desempenho do que a 

realizada apenas pela chefia imediata, corroborando a revisão da literatura. (MARRAS; 

TOSE, 2012; BRANDÃO et al., 2008) 

Apesar de os percentuais apurados indicarem que para a maioria dos respondentes a 

metodologia resulta em ganhos para o desempenho, observa-se uma redução no percentual de 

concordância se comparada a outras afirmativas do questionário. 

Observa-se nesta questão, o maior índice de respostas da opção “nem concordo nem 

discordo”.  
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Opções de Resposta Percentual Frequência 

1 - DISCORDO 13,0% 7 
2 - DISCORDO PARCIALMENTE 9,3% 5 
3 - NEM CONCORDO NEM DISCORDO 14,8% 8 
4 - CONCORDO PARCIALMENTE 27,8% 15 
5 - CONCORDO 35,2% 19 

Questões respondidas  54 
Tabela 10  – Resultados obtidos na Afirmativa 4 

Fonte: dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 
 

4.3.5 Afirmativa 5: “A avaliação de desempenho por múltiplas fontes demanda do gestor 

novas competências gerenciais.” 

 

A afirmativa 5 foi a que obteve o menor percentual de concordância por parte dos 

gestores, equivalente a 59,3%, conforme dados apresentados na tabela 11. Para 33,3% dos 

respondentes, não são necessárias novas competências para atuação neste modelo, a despeito 

das inovações introduzidas. 

 

Opções de Resposta Percentual Frequência 

1 – DISCORDO 18,5% 10 
2 - DISCORDO PARCIALMENTE 14,8% 8 
3 - NEM CONCORDO NEM DISCORDO 7,4% 4 
4 - CONCORDO PARCIALMENTE 24,1% 13 
5 – CONCORDO 35,2% 19 

Questões respondidas  54 
Tabela 11 – Resultados obtidos na Afirmativa 5 

Fonte: dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 
 

4.3.6 Afirmativa 6: “A avaliação por múltiplas fontes permite que o gestor receba da equipe 

subordinada um feedback importante sobre a sua forma de liderar.” 

 

Os dados da tabela 12 indicam que 70,3 % dos gestores concordam, sendo 33,3% de 

forma parcial, que este modelo de avaliação promove o desenvolvimento das lideranças. 

Segundo Atwater, Brett e Charles (2007), o Multisource Feedback (MSF) pode ser um 

método útil para aprimorar o comportamento do líder, influenciando positivamente a 

satisfação e o comprometimento no trabalho. Destaca-se que a metodologia surgiu 

inicialmente para fins de desenvolvimento gerencial, conforme revisão da literatura. 
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Opções de Resposta Percentual Frequência 

1 – DISCORDO 9,3% 5 
2 - DISCORDO PARCIALMENTE 11,1% 6 
3 - NEM CONCORDO NEM DISCORDO 9,3% 5 
4 - CONCORDO PARCIALMENTE 33,3% 18 
5 – CONCORDO 37,0% 20 

Questões respondidas  54 
Tabela 12 – Resultados obtidos na Afirmativa 6 

Fonte: dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 
 
 

4.3.7 Afirmativa 7: “Dar feedback é um processo que requer habilidade e treinamento para 

que não se torne  um elemento de conflito entre avaliadores e avaliados.” 

 

Dentre todas as afirmativas do instrumento de pesquisa, a afirmativa 7 foi a que 

registrou o maior percentual de concordância, 94,4%, conforme tabela 13. Depreende-se que a 

grande maioria dos gestores, compartilha o entendimento de autores como Reis (2010) e 

Pontes (2014).  

Nesse sentido, Marras e Tose (2012, p.47) afirmam que “o feedback não é uma 

atividade fácil, e requer primeiramente que haja na empresa uma cultura em torno de sua 

prática. Em segundo lugar, requer do gestor habilidade e preparo para dizer ao seu 

subordinado o que está errado no seu desempenho”. 

  

Opções de Resposta Percentual Frequência 

1 - DISCORDO 1,9% 1 
2 - DISCORDO PARCIALMENTE 3,7% 2 
3 - NEM CONCORDO NEM DISCORDO 0,0% 0 
4 - CONCORDO PARCIALMENTE 22,2% 12 
5 - CONCORDO 72,2% 39 

Questões respondidas 54 
Tabela 13 – Resultados obtidos na Afirmativa 7 

Fonte: dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 
 

4.3.8 Afirmativa 8: “As habilidades de liderança dos gestores são um fator relevante para 

que a avaliação por múltiplas fontes atinja os resultados esperados.” 

 

Na tabela 14, verifica-se que 81,5% dos respondentes concordam que as habilidades 

de liderança dos gestores exercem influência nos resultados alcançados na avaliação por 
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múltiplas fontes, sinalizando a importância do papel das lideranças na gestão do desempenho, 

corroborando assim estudos de autores como Brown, Hyatt e Benson (2010). 

 

Opções de Resposta Percentual Frequência 

1 - DISCORDO 1,9% 1 
2 - DISCORDO PARCIALMENTE 11,1% 6 
3 - NEM CONCORDO NEM DISCORDO 5,6% 3 
4 - CONCORDO PARCIALMENTE 29,6% 16 
5 - CONCORDO 51,9% 28 
                                                                 Questões respondidas 54 

Tabela 14 – Resultados obtidos na Afirmativa 8 
Fonte: dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 

 
 

4.3.9 Afirmativa 9: “Ao promover o desenvolvimento das competências dos servidores, a 

avaliação por múltiplas fontes contribui para a melhoria das competências organizacionais.” 

 

Os resultados da tabela 15 apontam que 74,1 % dos gestores concordam, sendo 35,2% 

de forma parcial, que a avaliação por múltiplas fontes contribui para o desenvolvimento das 

competências organizacionais na medida em que a sistemática promove as competências 

individuais dos servidores, resultados que vão ao encontro dos conceitos abordados por 

autores como Brandão e Guimarães (2001), Brandão et al. (2008) e Carbone et al. (2009). 

 

Opções de Resposta Percentual Frequência 

1 - DISCORDO 5,6% 3 
2 - DISCORDO PARCIALMENTE 9,3% 5 
3 - NEM CONCORDO NEM DISCORDO 11,1% 6 
4 - CONCORDO PARCIALMENTE 35,2% 19 
5 - CONCORDO 38,9% 21 
                                                                 Questões respondidas 54 

Tabela 15 – Resultados obtidos na Afirmativa 9 
Fonte: dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 

 

4.3.10 Afirmativa 10: “A avaliação de desempenho por múltiplas fontes é uma mudança na 

cultura das organizações públicas e pode contribuir para a melhoria dos resultados 

institucionais.” 

 

Através dos resultados da tabela 16, é possível afirmar que 68,5% dos respondentes 

concordam, sendo 22,2% de forma parcial, que a implantação da nova sistemática introduz 
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elementos novos na cultura das organizações públicas e pode contribuir para a melhoria dos 

resultados institucionais. Considerando-se os elementos históricos presentes na maioria das 

organizações públicas (SCHIKMANN, 2010), pode-se inferir que o modelo de avaliação por 

múltiplas fontes representa uma nova práxis no setor público. 

 

Opções de Resposta Percentual Frequência 

1 - DISCORDO 11,1% 6 
2 - DISCORDO PARCIALMENTE 14,8% 8 
3 - NEM CONCORDO NEM DISCORDO 5,6% 3 
4 - CONCORDO PARCIALMENTE 22,2% 12 
5 - CONCORDO 46,3% 25 
                                                                 Questões respondidas 54 

Tabela 16 – Resultados obtidos na Afirmativa 10 
Fonte: dados da pesquisa – tabela gerada através da ferramenta Survey Monkey 

 
 

4.4 OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE AVALIAÇÃO NAS 

ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS – Parte II 

 
Ao final da parte II do questionário, foi solicitado aos gestores que respondessem à 

seguinte pergunta: “Na sua opinião, quais são os maiores desafios da implementação da 

Avaliação de Desempenho por Múltiplas Fontes na Administração Pública?” Dos 54 

participantes da pesquisa, 47 responderam à questão, que era opcional, correspondendo a uma 

taxa de retorno de 87%. É possível inferir a adesão dos respondentes à pergunta aberta, 

considerando o alto índice de respostas e o vasto material coletado. 

Os dados obtidos foram analisados, desmembrando-se o conteúdo das respostas e 

agrupando-os em categorias em função de sua similaridade, conforme apresentado na tabela 

17. Tal procedimento se fez necessário considerando que em várias respostas o respondente 

abordou conteúdos de natureza diversa. 
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Categorias de Conteúdo 

 

Citações por conteúdo 

 

% 

Aspectos comportamentais 22 35,5 % 

Elementos da estrutura e da cultura organizacional 13 21 % 

Resultados da avaliação e Melhorias nos processos 
de trabalho 

12 19,4 % 

Capacitação e Sensibilização  08 12,9 % 

Aspectos Remuneratórios 07 11,3 % 

TOTAL 62 100% 

Tabela 17 – Conteúdos – Respostas à pergunta aberta do instrumento de pesquisa – Parte II 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 

4.4.1 Categoria — Aspectos Comportamentais 
 

Os resultados apresentados na tabela 17 apontam que o conteúdo que gerou mais 

citações nas respostas dos gestores relaciona-se ao impacto de variáveis comportamentais nos 

resultados da avaliação. 

 Segundo os respondentes, é fundamental que a avaliação seja feita com seriedade, 

imparcialidade e isenção, corroborando os conceitos identificados na revisão da literatura 

(SOUZA et al., 2009; VILAS BOAS; ANDRADE, 2009; MARRAS; TOSE, 2012; PONTES, 

2014). 

Outro ponto mencionado pelos participantes, refere-se ao fato de a avaliação por 

múltiplas fontes exigir maturidade dos participantes. Trata-se de um modelo que traz 

inovações, tanto pelo número de avaliadores envolvidos como pelo feedback circular. 

Alguns gestores expressaram apreensão quanto ao surgimento de conflitos, enquanto 

outros manifestaram claramente sua discordância quanto à implantação da metodologia.   

Foram relacionadas algumas citações no quadro 15 que ilustram os resultados 

apresentados. 

 

Aspectos Comportamentais – Citações 

“Seriedade.”  

“Isenção no processo.” 

”Ser imparcial.” 
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“O fator empatia e a questão do receio do que falar são limitadores da veracidade das 

informações passadas quando das avaliações.” 
“Fazer com que os pares se avaliem com correção e honestidade.” 

“O maior desafio é saber se o servidor está maduro o suficiente para avaliar a competência 

dos colegas em suas atividades e ser imparcial na hora da avaliação.” 

“[...] e a realização da avaliação com responsabilidade.” 
“A avaliação ser feita de forma verdadeira, correta.” 

“A modalidade 360 graus só contribui para causar problemas, como, por exemplo, 

desagregar equipes no caso de avaliação pelos pares.” 

“Na ABCD, pelo que tenho visto, e isso vale também para a metodologia recentemente 

implantada, a avaliação de desempenho não tem nenhuma utilidade prática, além de 

contribuir para gerar mais conflitos.” 

“Conseguir evitar influências de desgastes históricos de relacionamentos.” 

“Autoavaliação de forma correta, ou seja, justa.” 

“[...] E, por fim, a avaliação de colegas de trabalho, que diferentemente da maior parte dos 

casos na iniciativa privada, podem se tornar seus superiores, pode comprometê-la.” 

Quadro 15 – Conteúdos – Respostas à pergunta aberta do instrumento de pesquisa – Parte II 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 
 

4.4.2 Categoria: Elementos da estrutura e da cultura organizacional  
 

 Nesta categoria foram agrupadas citações que dizem respeito a determinadas 

características que, sob o ponto de vista dos gestores, estão presentes na administração pública 

e que dificultam a implantação deste ou de qualquer outro modelo de avaliação de 

desempenho. Foram mencionados pelos respondentes variáveis como desmotivação, 

resistência à avaliação, protecionismo nas relações de trabalho e falta de renovação dos 

quadros de pessoal. 

O quadro 16 apresenta algumas citações que indicam a percepção dos gestores nesse 

sentido. 

 
Elementos da estrutura e da cultura organizacional – Citações 

“Fazer penetrar no espírito do servidor público, que além dos direitos, ele também tem 

deveres.” 

“Dificuldade cultural dos servidores e dos chefes em aceitar avaliação.” 

“Ainda existe no serviço público um corporativismo muito grande, o que pode mascarar os 

resultados finais de qualquer tipo de avaliação de desempenho.” 
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”Ainda existe muito ‘paternalismo’ e não acredito que em serviço público, infelizmente, as 

avaliações de desempenho possam ser verdadeiramente aplicadas. Concordo totalmente com 

elas, mas acho inaplicáveis na estrutura da Administração Pública.” 

“O maior desafio é implantar de fato um sistema de avaliação de desempenho no serviço 

público. Isso não é uma questão de modelo ou procedimentos, mas de cultura e capacitação 

dos gerentes e dos servidores.” 

“Há uma espécie de corporativismo. Além disso, colegas mal avaliados não serão demitidos 

e ficarão trabalhando sob sua chefia por longo tempo.” 

“O maior desafio é aplicar uma ADMF em um setor totalmente desmotivado devido à 

iminência de aposentadorias em um quadro de servidores com idade média próxima de 60 

anos.” 

“A mudança de paradigmas de servidores mais antigos que não aceitam mudanças.” 

“Idade avançada dos servidores, com reposição muito aquém do ideal, limitando a 

transferência de experiências e prejudicando todo um trabalho de pesquisas adiando 

resultados que poderiam ajudar o país.” 

Quadro 16 – Conteúdos – Respostas à pergunta aberta do instrumento de pesquisa – Parte II 
Fonte: dados da pesquisa 

 
 

4.4.3 Categoria: Resultados da avaliação e Melhorias nos processos de trabalho 
 

Nesta categoria, as respostas indicam certo ceticismo por parte dos respondentes 

quanto às perspectivas de resultados que possam ser gerados a partir da nova sistemática, 

sendo enfatizados a necessidade de indicadores e o aprimoramento de ferramentas de gestão, 

o que talvez possa estar relacionado aos desafios impostos pelos elementos culturais da 

administração pública, analisados no item 4.4.2. 

Os dados apontam para a necessidade de melhoria nas ferramentas de gestão que 

facilitem o processo avaliativo e que contribuam para os resultados esperados. Algumas 

citações que corroboram esse entendimento se encontram no quadro 17. 

 

Resultados da avaliação e Melhorias nos processos de trabalho – Citações 

 “[...] Além de falta de perspectivas nos resultados da avaliação.” 

 “Ademais, as avaliações são subjetivas e seria necessário incluir indicadores bem objetivos 

de forma a valorar melhor o desempenho.” 

“A disponibilidade de ferramentas, em nível de gestão, para implementações identificadas.” 

“Falta de ferramentas administrativas para gestão pública.” 

“Obter melhorias nos processos de trabalho.” 
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“Em qualquer das modalidades de avaliação, nem sempre a realidade da gestão 

organizacional é refletida.” 

Quadro 17 – Conteúdos – Respostas à pergunta aberta do instrumento de pesquisa – Parte II 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

4.4.4 Categoria: Capacitação e Sensibilização 
 

A necessidade de promover treinamentos voltados à capacitação na nova metodologia 

e a sensibilização sobre a importância do processo por todos os envolvidos foram outros 

dados obtidos na pergunta aberta, conforme quadro 18. 

 
Capacitação e Sensibilização – Citações 

“Falta de treinamento dos subordinados e dos gestores neste tipo de sistema.” 

“Treinamento e motivação de todos os envolvidos [...]” 

“Falta de informação e orientação para os servidores.” 

“Criar a cultura e conquistar a confiança dos participantes na metodologia.” 

“Fazer com que os funcionários acreditem neste tipo de avaliação [...]” 

“Reconhecimento pelos servidores da importância do processo [...]” 

 O processo ainda é muito recente. É necessário desenvolver um programa de 

conscientização, mostrando a importância da ferramenta e esclarecendo as 

responsabilidades das partes envolvidas neste processo.” 

Quadro 18 – Conteúdos – Respostas à pergunta aberta do instrumento de pesquisa – Parte II 
Fonte: dados da pesquisa 

 

4.4.5 Categoria: Aspectos Remuneratórios 
 

 Nesta categoria, verificou-se que, enquanto alguns gestores destacam a importância da 

cultura de meritocracia no sentido de premiar o bom desempenho, outros ressaltam que o fato 

de a avaliação estar atrelada à remuneração compromete a qualidade dos resultados apurados. 

 No quadro 19 estão relacionadas as citações que indicam a ambivalência na percepção 

dos gestores sobre a correlação de desempenho e remuneração.  
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Aspectos Remuneratórios – Citações 

“O fato de na carreira de EFGH a percepção da IJKL (gratificação) estar atrelada ao 

Resultado da avaliação de Desempenho compromete, na minha opinião, o sistema criado. 

Para mim, a avaliação por múltiplas fontes contribui de forma mais efetiva para a melhoria 

do desempenho individual em comparação com o modelo anterior, porém, enquanto houver a 

relação direta com a percepção de IJKL não obteremos êxito nesta empreitada.” 

“Desvincular a avaliação do salário do servidor.” 

“Não estar associada à progressão na carreira ou de méritos [...]” 

“[...] e desvinculá-la de ganhos financeiros.” 

“ Sistema não possibilita premiar os melhores.” 

“[...] e reflexo efetivo dos resultados da avaliação como recompensa ao mérito.” 

“Criar uma cultura de meritocracia.” 

Quadro 19 – Conteúdos – Respostas da pergunta aberta do instrumento de pesquisa – Parte II 
Fonte: dados da pesquisa 

  
 

4.5 COMPETÊNCIAS DOS GESTORES DE AVALIAÇÃO FRENTE À NOVA 

SISTEMÁTICA – Parte III 

 

Nesta parte do questionário buscou-se conhecer as competências mais importantes 

para atuação do gestor no modelo de avaliação por múltiplas fontes. Foi solicitado aos 

participantes que atribuíssem grau de importância a treze competências, utilizando-se a 

escala: “sem importância”, “pouco importante”, “média importância”, “importante” e “muito 

importante”. 

Na tabela 18 estão representadas as frequências simples e as porcentagens obtidas em 

cada competência. 

 

 

COMPETÊNCIAS 

ESCALA / Porcentagem e Frequência de Respostas 

1 - Sem 

Importância 

2 - Pouco 

Importante 

3 - Média 

Importância 

4 - 

Importante 

5 - Muito 

Importante 

 
1 - Comunicar-se de forma clara e 
objetiva. 

 

0% 

f=0 

 

0% 

f=0 

 

1,9% 

f=1 

 

22,2% 

f=12 

 

75,9% 

f=41 
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COMPETÊNCIAS 

ESCALA / Porcentagem e Frequência de Respostas 

1 - Sem 

Importância 

2 - Pouco 

Importante 

3 - Média 

Importância 

4 - 

Importante 

5 - Muito 

Importante 

 
2 - Liderar equipes promovendo a 
cooperação entre os membros, o 
diálogo e a busca de resultados 
comuns. 

 

0% 

f=0 

 

0% 

f=0 

 

0% 

f=0 

 

31,5% 

f=17 

 

68,5% 

f=37 

 
3 - Estimular o desenvolvimento 
das competências da equipe 
subordinada. 

 

0% 

f=0 

 

1,9% 

f=1 

 

 

3,7% 

f=2 

 

24,1% 

f=13 

 

70,4% 

f=38 

 
4 - Promover feedback de forma 
respeitosa, bem como aceitar 
sugestões ou críticas como  
oportunidades de 
autodesenvolvimento. 
 
 

 

 

0% 

f=0 

 

0% 

f=0 

 

5,6% 

f=3 

 

37% 

f=20 

 

57,4% 

f=31 

 
5 - Avaliar o desempenho da 
equipe de forma justa e imparcial, 
evitando julgamentos tendenciosos. 

 

 

0% 

f=0 

 

1,9% 

f=1 

 

 

0% 

f=0 

 

 

22,2% 

f=12 

 

75,9% 

f=41 

 
6 - Apresentar relacionamento 
interpessoal que promova um 
ambiente participativo entre os 
membros da equipe. 

 

0% 

f=0 

 

0% 

f=0 

 

11,1% 

f=6 

 

31,5% 

f=17 

 

57,4% 

f=31 

 

7 - Administrar conflitos e 
divergência de opiniões, mantendo 
o equilíbrio emocional e buscando 
o entendimento entre as partes 
envolvidas. 

 

0% 

f=0 

 

0% 

f=0 

 

3,7% 

f=2 

 

29,6% 

f=16 

 

66,7% 

f=36 

 
8 - Apresentar resultados zelando 
pela qualidade técnica dos 
trabalhos realizados. 

 

0% 

f=0 

 

0% 

f=0 

 

1,9% 

f=1 

 

33,3% 

f=18 

 

64,8% 

f=35 

 
9 - Cumprir as normas de 
procedimentos e de conduta no 
desempenho das atribuições do 
cargo. 

 

0% 

f=0 

 

1,9% 

f=1 

 

3,7% 

f=2 

 

31,5% 

f=17 

 

63% 

f=34 
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COMPETÊNCIAS 

ESCALA / Porcentagem e Frequência de Respostas 

1 - Sem 

Importância 

2 - Pouco 

Importante 

3 - Média 

Importância 

4 - 

Importante 

5 - Muito 

Importante 

 
10 - Apresentar comprometimento 
no exercício das atividades sob sua 
responsabilidade. 

 

0% 

f=0 

 

0% 

f=0 

 

0% 

f=0 

 

22,2% 

f=12 

 

77,8% 

f=42 

 
11 - Desempenhar suas atribuições 
zelando pela produtividade no 
trabalho, com base nos parâmetros 
estabelecidos. 

 

0% 

f=0 

 

0% 

f=0 

 

1,9% 

f=1 

 

46,3% 

f=25 

 

51,9% 

f=28 

 
12 - Conhecer e aplicar os métodos 
e técnicas necessários ao 
desempenho de suas atribuições. 

 

0% 

f=0 

 

0% 

f=0 

 

3,7% 

f=2 

 

51,9% 

f=28 

 

44,4% 

f=24 

 
13 - Atuar de forma integrada à 
equipe de trabalho, cooperando 
para o alcance dos objetivos 
comuns, com foco no trabalho em 
equipe. 

 

0% 

f=0 

 

1,9 

f=1 

 

3,7% 

f=2 

 

29,6% 

f=16 

 

64,8% 

f=35 

Tabela 18 – Distribuição das respostas obtidas na Parte III do instrumento de pesquisa 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A partir da análise da tabela 18, depreende-se que dos 54 gestores, 48 avaliaram todas 

as competências como importantes ou muito importantes, confirmando a revisão da literatura 

sobre o tema. Registra-se, ainda, que nenhuma das competências foi avaliada como sem 

importância. Cabe assinalar que 6 gestores consideraram a competência “apresentar 

relacionamento interpessoal que promova um ambiente participativo entre os membros da 

equipe” como de média importância, representando o maior índice apurado neste item da 

escala.  

Verifica-se, também na tabela 18, algumas respostas no item “pouco importante”. Por 

se tratar de respostas “isoladas”, estes dados não possuem relevância na análise dos 

resultados. 

A fim de identificar, dentre as competências apresentadas, as que obtiveram maior 

grau de importância na percepção dos gestores, foi elaborado um ranking dos resultados 

apurados, utilizando-se somente os dados obtidos no item “muito importante”, conforme 

gráfico 1.  
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    Gráfico 1 – Ranking das respostas obtidas no item 5 da escala – Parte III do questionário 
             Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com o ranking, verifica-se que a competência mais importante para 77,8% 

dos gestores é a que se refere ao “comprometimento no exercício das atividades sob sua 

responsabilidade”. 

Em seguida, “comunicar-se de forma clara e objetiva” e “avaliar o desempenho da 

equipe de forma justa e imparcial, evitando julgamentos tendenciosos” foram consideradas 

como muito importantes para 75,9% dos respondentes, corroborando a revisão da literatura, 

que aponta a relevância dessas competências gerenciais para que a avaliação de desempenho 

atinja resultados de êxito (BROWN; HYATT; BENSON, 2010; MARRAS; TOSE, 2012; 

PONTES, 2014). 

Ocupando a terceira posição no gráfico 1, “estimular o desenvolvimento das 

competências da equipe subordinada” foi considerada como muito importante por 70,4% dos 

participantes.  

A competência “liderar equipes promovendo a cooperação entre os membros, o 

diálogo e a busca de resultados comuns” figura na quarta posição do ranking, considerando 
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que 68,5 % dos gestores atribuíram-lhe a pontuação máxima da escala. A revisão da literatura 

aponta os comportamentos de liderança como variáveis que impactam os resultados das 

equipes e das organizações (ALIMO-METCALFE; ALBAN-METCALFE, 2006; SOUZA et 

al., 2009). 

Conforme gráfico 1, “administrar conflitos e divergência de opiniões, mantendo o 

equilíbrio emocional e buscando o entendimento entre as partes envolvidas” está na quinta 

posição. Os resultados da pesquisa realizada por Marinho (2012) junto a gestores públicos de 

uma instituição de ensino, indicam que as habilidades relacionadas a manter o equilíbrio 

emocional diante de situações de pressão, bem como administrar situações de conflito no 

ambiente de trabalho, figuraram entre as mais importantes na percepção dos respondentes. 

As competências “apresentar resultados  zelando pela qualidade técnica dos 

trabalhos realizados” e “atuar de forma integrada à equipe de trabalho, cooperando para o 

alcance dos objetivos comuns, com foco no trabalho em equipe” foram consideradas como 

muito importante para 64,8 % dos gestores. 

O gráfico 1 aponta que na sétima posição do ranking situa-se “cumprir as normas de 

procedimentos e de conduta no desempenho das atribuições do cargo”, indicada por 63 % 

dos respondentes. 

Na percepção de 57,4% dos gestores, “apresentar relacionamento interpessoal que 

promova um ambiente participativo entre os membros da equipe” e “promover feedback de 

forma respeitosa, bem como aceitar sugestões ou críticas como oportunidades de 

autodesenvolvimento” são competências muito importantes. Estes resultados chamam a 

atenção, por aparecerem apenas na oitava posição, haja vista a relevância dessas 

competências, conforme referencial teórico investigado (SOUZA et al.,2009; MARRAS; 

TOSE, 2012; PONTES, 2014;). 

Finalizando a análise dos resultados, estão situadas na nona e décima posições, 

respectivamente com 51,9% e 44,4%, “desempenhar suas atribuições zelando pela 

produtividade no trabalho, com base nos parâmetros estabelecidos” e “conhecer e aplicar os 

métodos e técnicas necessários ao desempenho de suas atribuições”, que ocupam, assim, o 

penúltimo e último lugar do ranking, conforme gráfico 1. Considerando que foi solicitado aos 

gestores que atribuíssem grau de importância às competências, à luz da atuação no modelo de 

avaliação por múltiplas fontes, e que as habilidades comportamentais são as mais destacadas 

nesta metodologia, os resultados estão em consonância com o referencial teórico pesquisado.  

Ressalta-se que as competências relacionadas na Parte III do questionário foram 

selecionadas a partir da revisão da literatura e dos fatores de desempenho obrigatórios e 
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opcionais estabelecidos pelo Decreto nº 7.133/2010. Salienta-se ainda que a Lei nº 

11.784/2008, dispõe que os fatores de desempenho refletem as competências do servidor 

aferidas no desempenho individual das tarefas e atividades a ele atribuídas (BRASIL, 2010; 

BRASIL, 2008). 

Nesse sentido, das treze competências que foram avaliadas pelos gestores, seis delas 

referem-se aos fatores de desempenho utilizados efetivamente pela instituição lócus da 

pesquisa para a realização da avaliação por múltiplas fontes, sendo cinco obrigatórias, em 

consonância com as diretrizes legais e uma opcional. As demais competências foram extraídas 

da revisão bibliográfica. 

A fim de analisar a percepção dos gestores especificamente sobre o grau de 

importância dos fatores de desempenho mínimos obrigatórios estabelecidos no Decreto nº 

7.133/2010 foi elaborado o gráfico 2, com os respectivos percentuais. 

 

 

Gráfico 2– Ranking dos fatores obrigatórios – Decreto nº 7.133/2010 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Os resultados da pesquisa apontam que, excetuando-se o fator “comprometimento com 

o trabalho”, que figura na primeira posição do ranking, com 77,8%, os demais fatores 

obrigatórios relacionados ao “trabalho em equipe”, ”cumprimento de normas de 
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procedimentos e de conduta”, “produtividade” e “conhecimento de métodos e técnicas” 

obtiveram respectivamente 64,8 %, 63 %, 51,9% e 44,4 %, situam-se na sexta, sétima, nona e 

décima posições, ou seja, na segunda metade do ranking. 

 

4.6 SUGESTÃO DE OUTRAS COMPETÊNCIAS A PARTIR DA PERCEPÇÃO DO 

GESTOR – Parte III 

 

Ao final da parte III do questionário, foi disponibilizado aos gestores um campo para 

preenchimento opcional com a seguinte solicitação: “Cite outras competências que você 

julgar importantes para atuação do gestor no modelo de avaliação de desempenho por 

múltiplas fontes”. Dos 54 participantes da pesquisa, 17 responderam à questão, 

correspondendo a uma taxa de retorno de 31,5 %, um índice inferior ao apurado na pergunta 

aberta da Parte II do questionário.  

Os dados obtidos foram analisados, desmembrando-se o conteúdo das respostas em 

citações e agrupando-as em categorias em função de sua similaridade, conforme tabela 19. 

Observa-se dentre as respostas obtidas que duas não estão vinculadas especificamente à 

temática relacionada às competências dos gestores. 

 
 

Agrupamento das Respostas 

 

Citações por Conteúdo 

 

% 

 

Competências relacionadas às dimensões habilidades e atitudes 

 

14 

 

73,7 % 

 

Competências relacionadas à dimensão conhecimentos 

 

 

03 

 

 

15,8 % 

 

Comentários não relacionados ao tema “competências” 

 

 

02 

 

10,5 % 

 

Total 

 

19 

 

100% 

Tabela 19 – Conteúdos – Respostas à pergunta aberta do instrumento de pesquisa – Parte III 
Fonte: dados da pesquisa 
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4.6.1 Categoria: Competências relacionadas às dimensões “habilidades” e “atitudes” 
 

Os resultados apresentados na tabela 19 indicam que 73,7% das citações estão 

relacionadas às habilidades e atitudes dos gestores. Conforme verificado na revisão da 

literatura, as variáveis comportamentais, presentes na forma como as lideranças conduzem a 

avaliação, exercem grande influência na percepção que o avaliado tem sobre a condução e os 

resultados do processo de avaliação. (BROWN; HYATT; BENSON, 2010) 

O quadro 20 apresenta algumas respostas dos participantes que ilustram os resultados 

apresentados. 

 

Competências relacionadas às dimensões habilidades e atitudes – Citações 

    
“Sensibilidade e bom senso.”  

 
“Inteligência emocional.” 
 
 
“Administrar conflitos de interesse.” 
 
 
“Saber cobrar o cumprimento dos prazos; estimular o acompanhamento do Estado da Arte das diversas 
competências do seu serviço; estimular os registros das experiências adquiridas através de treinamentos, 
palestras, o que servirá para a manutenção e aprimoramento do conhecimento do setor, pensando nos novos 
servidores." 
 
 
“O mais importante é manter o dialogo com transparência e respeito aos subordinados.” 
 
 
“Saber ouvir, ser criativo, enxergar as qualidades do subordinado e procurar explorá-las.” 
 
 
“O gestor ser o primeiro a dar o exemplo para poder cobrar os resultados e o comprometimento da equipe.” 
 
“[...] respeito para com os colaboradores e possuir a confiança dos colaboradores.” 

 
“Manter a credibilidade dos assuntos tratados internamente pela equipe, como por exemplo: fazendo-se cumprir 
o combinado.” 
 
 
“Reconsiderar sua avaliação, no caso de recurso por parte dos subordinados.” 
 

Quadro 20 – Conteúdos – Respostas à pergunta aberta do instrumento de pesquisa – Parte III 
Fonte: dados da pesquisa 
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4.6.2 Categoria: Competências relacionadas à dimensão “conhecimentos” 
 

Verifica-se na tabela 19 que apenas 15,8 % das citações dos respondentes estão 

voltadas a conteúdos que dizem respeito ao conhecimento dos gestores. Depreende-se que ao 

solicitar aos participantes que estes citassem outras competências importantes para atuação do 

gestor no modelo de avaliação por múltiplas fontes, as respostas vinculadas à dimensão 

conhecimentos foram minoria se comparadas às dimensões habilidades e atitudes, resultados 

que estão em consonância com o referencial teórico pesquisado. O quadro 21 apresenta as 

citações classificadas nesta categoria.  

 
Competências relacionadas à dimensão conhecimento – Citações 

“Conhecimento da legislação a que está sujeito o servidor público.” 

“Conhecimento do assunto.” 

“Conhecimento da sua função e das atribuições de seus subordinados.”  

Quadro 21 – Conteúdos – Respostas à pergunta aberta do instrumento de pesquisa – Parte III 
Fonte: dados da pesquisa 

 
    

4.6.3 Categoria: Comentários não relacionados ao tema “competências” 
 

Observa-se na tabela 19 que 10,5 % das respostas obtidas não estão associadas ao 

tema competência, e sim a elementos da dimensão organizacional. As respostas classificadas 

nesta categoria estão transcritas no quadro 22. 

 
Comentários não relacionados ao tema “competências”- Citações 

 
 

“Trabalhar com modelos de gestão alternativos.” 

 

“Poder dispor de meios de "fazer cumprir" as atribuições destinadas à equipe de trabalho. A estrutura da 

Administração Pública é paternalista e normalmente os servidores não compreendem que ganham da 

população para executar suas tarefas. Difícil muitas vezes ‘convencer’ que não estão prestando favor e 

colocar a Casa em primeiro lugar.” 

Quadro 22 – Conteúdos – Respostas à pergunta aberta do instrumento de pesquisa – Parte III 
Fonte: dados da pesquisa 
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4.7  COMENTÁRIOS ADICIONAIS 

 

Ao final do questionário foi disponibilizado aos gestores um campo para comentários 

que pudessem enriquecer o conteúdo da pesquisa de preenchimento opcional. Dos 54 

respondentes, apenas 11 acrescentaram observações neste campo, correspondendo a uma taxa 

de retorno de 20,4 %, menor índice dentre as perguntas abertas do instrumento de pesquisa.  

Mais uma vez, os dados obtidos foram analisados desmembrando-se o conteúdo das 

respostas e agrupando-os em categorias em função de sua similaridade, conforme apresentado 

na tabela 20.  

 

 

Categorias de Conteúdo 

 

Citações 
por 

conteúdo 

Citações  

 

 

Elementos da estrutura e da 

cultura organizacional 

02 

 

 

“Hoje, avaliar servidor ‘aposentável’ trata-se de uma situação 

desconfortável, por isso há necessidade de renovar para que 

possamos passar experiência e conhecimento.” 

 

“O Gestor Público não dispõe de meios adequados para que 

uma avaliação de desempenho seja realizada adequadamente. 

Muitas das vezes outras atuações são mais importantes, tais 

como: psicólogo, saco de pancada, conselheiro, mediador de 

conflitos pessoais e malquerenças, síndico (o que quebra, falta, 

etc. é obrigação do gestor solucionar).” 
 

 

Desenvolvimento de 

Ferramentas de Avaliação 

 

02 

 

“Avaliar é difícil, mas com a dedicação e desenvolvimento de 

ferramentas que nos ajude nessa tarefa será sempre bem-vinda. 

SUCESSO!” 

 

“A questão é tornar o sistema de avaliação uma ferramenta de 

detecção de necessidades de melhoria na própria ABCD.” 

 

 

 

Meritocracia 

 

 

02 

 

“Desconheço o desempenho desse modelo em outras 

instituições, mas aqui na ABCD é inócuo, perda de tempo, ponto 

para conflito, não adianta capacitar as equipes, falta o 

principal: mecanismos para premiar os que mais se empenham 

ou destacam, o sistema "engessa" as iniciativas do gestor.” 



86 
 

 

Categorias de Conteúdo 

 

Citações 
por 

conteúdo 

Citações  

 

“O problema é que avaliação de desempenho só funciona se 

estiver ligada à possibilidade de premiar ou punir, o que é 

praticamente impossível no serviço público. Desta forma, de 

uma maneira geral, ela é inócua.” 
 

 

Capacitação 

 

01 

 

“O gestor deve ser o primeiro a ser treinado, para poder fazer 

gestão com pessoas, sem esta prerrogativa ficará um pouco 

mais difícil.” 
 

 

 

 

Outros comentários 

 

 

 

03 

 

“O estágio probatório é um divisor para o alcance de bons 

resultados nas futuras avaliações. Sem o corporativismo das 

comissões (MNOP)”. 

 

“A experiência do SDI em 360 não foi concluída – isto afeta a 

sua pesquisa.” 

“Em relação às perguntas 5 e 9: considero impossível 
qualquer avaliação imparcial e não tendenciosa, seja por 
parte do gerente, seja pelas demais partes. No caso do 
gerente, sua visão será necessariamente diferente das de seus 
subordinados, em razão das suas atribuições e 
responsabilidades. Quanto a normas de procedimentos e de 
conduta do gerente, não conheço nada específico, mas 
somente as normas de conduta do servidor público. Portanto, 
não tenho como opinar.” 

 

    Tabela 20 – Conteúdos – Respostas à pergunta aberta do instrumento de pesquisa – Comentários Adicionais 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Analisando a tabela 20, depreende-se que a maior parte das respostas aponta que 

elementos presentes no contexto organizacional representam restrições à realização da 

avaliação de desempenho. Além disso, na percepção dos respondentes, os mecanismos e o 

suporte organizacional disponíveis não estão dimensionados aos desafios presentes nas 

organizações públicas e, consequentemente, comprometem a eficácia desta ferramenta de 

gestão. 



87 
 

4.8 VISÃO GERAL DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Os dados coletados evidenciam que a maioria dos respondentes concorda de forma 

plena ou parcial com os pressupostos da avaliação por múltiplas fontes, dentre os quais que o 

modelo promove o feedback, possibilitando o desenvolvimento das competências individuais, 

retroalimenta o gestor com informações sobre a sua forma de liderar, bem como permite que o 

desempenho seja avaliado de forma mais precisa e justa, corroborando a importância das 

habilidades de liderança nos resultados alcançados. 

Apesar  de os dados obtidos convergirem para a concordância em relação às premissas 

encontradas na revisão da literatura e aos ganhos que podem ser gerados com a 

implementação da avaliação por múltiplas fontes, as respostas obtidas na pergunta aberta, que 

abordou os desafios da implantação do modelo na administração pública, apontam que na 

visão dos gestores há muitas barreiras a serem enfrentadas, considerando as especificidades 

das organizações públicas. 

No relato dos respondentes, os aspectos mais citados dizem respeito à isenção e à 

seriedade na condução do processo e aos fenômenos disfuncionais presentes na maioria das 

organizações públicas, que são limitantes não somente em relação a este modelo quanto à 

própria avaliação de desempenho de forma geral no setor público.  

Observa-se, na verdade, que muitas das respostas obtidas nas perguntas abertas do 

questionário referiam-se à avaliação de desempenho no setor público de forma geral, sem 

especificar diretamente a nova sistemática, indicando que na percepção de vários 

respondentes o contexto organizacional não é favorável a qualquer metodologia de avaliação 

que venha a ser adotada. 

Quanto às competências para atuação do gestor na nova sistemática, as que obtiveram 

maior grau de importância são aquelas relacionadas ao comprometimento, à comunicação e à 

avaliação justa e imparcial. A despeito de o referencial teórico apontar que as habilidades 

comportamentais do líder são notadamente relevantes no processo de avaliação por múltiplas 

fontes, as competências associadas ao relacionamento interpessoal e à promoção do feedback 

situaram-se na antepenúltima posição do ranking. Paradoxalmente, a afirmativa que obteve o 

maior percentual de concordância na parte II do questionário foi justamente a que se refere ao 

feedback como um processo que requer habilidade e treinamento para que não se torne um 

elemento de conflito. Estes resultados podem indicar que as práticas voltadas à promoção do 

feedback ainda são incipientes nas organizações públicas. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

O presente estudo teve como objetivo conhecer a percepção dos gestores de uma 

autarquia federal acerca da avaliação de desempenho por múltiplas fontes instituída na 

Administração Pública Federal, modelo no qual o servidor é avaliado não apenas pela chefia 

imediata, mas também pelos pares ou pela equipe subordinada, além de ele próprio fazer sua 

autoavaliação. 

A instituição lócus da pesquisa é uma organização onde a avaliação de desempenho é 

realizada há décadas, sendo uma rotina incorporada às práticas de recursos humanos. 

Contudo, a avaliação por múltiplas fontes traz inovações, aumenta a participação dos 

servidores no processo avaliativo e estabelece novas interações entre os atores envolvidos. 

A maioria dos respondentes concorda com as premissas da avaliação por múltiplas 

fontes, contudo a  partir das respostas às perguntas abertas, evidencia-se a percepção que as 

especificidades das organizações públicas são restritivas à adoção do modelo. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa levam a uma reflexão sobre as transformações 

que a APF vem buscando promover na área de gestão de pessoas, a exemplo da Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoal – PNDP – e da nova sistemática de avaliação de 

desempenho. Ambas iniciativas vão ao encontro do desenvolvimento das competências no 

âmbito das organizações públicas, a fim de aumentar a qualidade dos serviços públicos. 

Contudo, como já ressaltado por Schikmann (2010), não se pode pensar nas transformações 

necessárias sem considerar o histórico cultural que permeia as organizações públicas e que 

naturalmente impactam os movimentos de mudança. 

No caso específico da avaliação por múltiplas fontes, além dos desafios naturais 

inerentes à metodologia, as especificidades presentes em muitas organizações públicas tornam 

a atuação dos gestores públicos mais desafiadora neste modelo, se comparada aos gestores do 

setor privado. A transposição de ferramentas do setor privado para o setor público, como é o 

caso da nova sistemática, deve considerar de forma inarredável as especificidades das 

organizações públicas, conforme destacado por Bergue (2010), de forma que os benefícios 

gerados pelas novas tecnologias de fato sejam alcançados e que sua utilização não seja apenas 

protocolar. 

Qualquer transformação que se promova na área de gestão de pessoas prescinde do 

engajamento das lideranças públicas. Nesse ponto, torna-se fundamental o desenvolvimento 

das competências gerenciais. Contudo, as diretrizes legais que instituíram a avaliação por 

múltiplas fontes não estabeleceram fatores de desempenho obrigatórios, específicos aos 
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ocupantes de cargos de chefia. Apesar de relevantes, os fatores ora utilizados talvez não 

traduzam as competências gerenciais que devam ser desenvolvidas frente à complexidade das 

organizações públicas. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, é possível afirmar que tanto o objetivo geral como 

os específicos foram alcançados. Procedeu-se a análise da percepção dos gestores sobre a 

avaliação de desempenho por múltiplas fontes instituída na APF, foi apurado o grau de 

concordância sobre as premissas do modelo, identificou-se as competências mais importantes 

para atuação neste modelo e, por fim, levantou-se, também segundo o ponto de vista dos 

gestores, os desafios relativos à implantação da sistemática na APF. 

Por fim, ressalta-se que a Lei nº 11.784/2008, regulamentada pelo Decreto nº 

7.133/2010, introduziu novos procedimentos na realização da avaliação de desempenho na 

administração pública. Contudo, o objeto desta pesquisa ateve-se exclusivamente aos aspectos 

relacionados à avaliação por múltiplas fontes, e os resultados alcançados neste trabalho 

restringem-se à instituição pesquisada, não sendo, desta forma, extensivos a outras 

organizações.  

   

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Considerando que a presente pesquisa foi direcionada especificamente aos gestores de 

avaliação, ou seja, às lideranças da citada organização, pesquisas futuras que investiguem a 

percepção dos demais servidores sobre a nova sistemática irão contribuir para o 

aprofundamento do tema “avaliação de desempenho”, considerando a exiguidade de trabalhos 

nas fontes bibliográficas pesquisadas sobre o uso da ferramenta no setor público.  

Outra sugestão refere-se à ampliação de pesquisas que investiguem as competências 

essenciais aos gestores públicos, à luz da importância do papel das lideranças nas 

transformações que se fazem necessárias na administração pública. Os gestores do setor 

público atuam em um contexto desafiador, assim, o desenvolvimento das competências 

gerenciais vai ao encontro de uma gestão estratégica de pessoas no setor público. 

  



90 
 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALIMO-METCALFE, B.; ALBAN-METCALFE, J. More (good) leaders for the public 
sector. International Journal of Public Sector Management, v. 19, n. 4, p. 293-315, 2006.  
 
ATWATER, L. E.; BRETT, J. F.; CHARLES, A. C. Multisource feedback: Lessons learned 
and implications for practice. Human Resource Management, v. 46, n. 2, p. 285-307, 2007.  
 
AVOLIO, B. J.; WALUMBWA, F. O.; WEBER, T. J. Leadership: Current theories, research, 
and future directions. Annual review of psychology, v. 60, p. 421-449, 2009.  
 
BARRETO, L. M. T. D. S. et al. Cultura organizacional e liderança: uma relação possível? 
Revista de Administração, SãoPaulo, v. 48, n.1, p. 34-52, 2013.  
 
BASS, B. M.; AVOLIO, B. J. Transformational leadership and organizational culture. Public 
administration quarterly, p. 112-121, 1993. 
 
BASS, B. M. et al. Predicting unit performance by assessing transformational and 
transactional leadership. Journal of applied psychology, v. 88, n. 2, p.207-218, 2003.  
 
BERGUE, S.T. “Especialização em Gestão de Pessoas no Serviço Público: uma perspectiva 
da vivência docente no contexto curso”. In: PANTOJA, M. J.; CAMÕES, M. R. S.; 
BERGUE, S. T. ; (Org). Gestão de Pessoas:bases teóricas e experiências no setor público. 
Brasília: ENAP, 2010, 346 p. 
 
BERGUE, Sandro Trescastro. T. Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público. São Paulo: 
Editora Atlas, 2014, 301 p. (Versão eletrônica) 
 
BRANDÃO, H. P.; GUIMARÃES, T. A. Gestão de competências e gestão de desempenho: 
tecnologias distintas ou instrumentos de um mesmo construto? Revista de Administração de 
Empresas, São Paulo, v. 41, n.1, p.8-15, 2001.  
 
BRANDÃO, H. P. et al. Gestão de desempenho por competências: integrando a gestão por 
competências, o balanced scorecard e a avaliação 360 graus. Revista de Administração 
Pública, Rio de Janeiro, v. 42, p. 875-898, 2008.  
 
____________________. Desenvolvimento e estrutura interna de uma escala de competências 
gerenciais. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, v. 26, n. 1, p. 171-182, 2010.  
 
BRANDÃO, H.P.; BORGES-ANDRADE, J.E.; GUIMARÃES, T.A. Desempenho 
organizacional e suas relações com competências gerenciais, suporte organizacional e 
treinamento. Revista de Administração, São Paulo, v. 47, p. 523-539, 2012. 
 
BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 dez 1990. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm. Acesso em: 30 ago 2016. 
 
 



91 
 

 
_______. Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Brasília, 1995. Plano 
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Disponível em 
http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf. Acesso 
em: 29 abr 2015. 
 
______. Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006. Institui a Política e as Diretrizes para o 
Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 fev 2006. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5707.htm. Acesso em: 
30 ago 2016. 
 
_______. Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. Institui sistemática para avaliação de 
desempenho dos servidores da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 set 2008. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11784.htm. Acesso em: 30 ago 
2016. 
 
 _______. Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010. Regulamenta 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 de que tratam as 
leis. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 mar 2010. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/Decreto/D7133.htm. Acesso em: 30 ago 2016. 
 
_______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão Pública. 
Manual de Orientação para a Gestão do Desempenho. Brasília,  2013.  Disponível em 
http://www.gespublica.gov.br/biblioteca/pasta.2013-03-28.9924370611/Manual-Orientacao-
para-Gestao-do-Desempenho.pdf. Acesso em: 28 abr 2015. 
 
BRETT, J. F.; ATWATER, L. E. 360° Feedback: accuracy, reactions, and perceptions of 
usefulness. Journal of Applied Psychology, v. 86, n. 5, p. 930-942, 2001. 
 
BROWN, M.; HYATT, D.; BENSON, J. Consequences of the performance appraisal 
experience. Personnel Review, v. 39, n. 3, p. 375-396, 2010.  
 
CALAÇA, P. A.; VIZEU,F.  Revisitando a perspectiva de James MacGregor Burns: qual é a 
ideia por trás do conceito de liderança transformacional? Cadernos EBAPE.BR, Rio de 
Janeiro, v. 13, n.1, p. 121-135, 2015.  
 
CARBONE, Pedro Paulo et al. Gestão por Competências e gestão do conhecimento. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, 176 p. 
 
DAY, D. V. Leadership development: a review in context. TheLeadership Quarterly, v. 11, n. 
4, p. 581-613, 2000. 
 
DAY, D. V. et al. Advances in leader and leadership development: a review of 25 years of 
research and theory. The Leadership Quarterly, v. 25, n. 1, p. 63-82, 2014. 
 



92 
 

DONNON, T. et al. The reliability, validity, and feasibility of multisource feedback physician 
assessment: a systematic review. Academic Medicine, v. 89, n. 3, p. 511-516, 2014. 
 
DIAS, M. A. M. J.; BORGES, R. S. G . Estilos de liderança e desempenho de equipes no 
setor público. REAd. Revista Eletrônica de Administração, Porto Alegre, Ed. 80, n.1, v. 21,  p. 
200-221, 2015.  
 
FLETCHER, C. Performance appraisal and management: the developing research agenda. 
Journal of Occupational and Organizational Psychology, v. 74, n. 4, p. 473-487, 2001.  
 
____________. Appraisal, feedback and development: making performance review work. 
ROUTLEDGE, 2013. pp.1-218 
 
FLEURY, M. T. L.; FLEURY, A. Construindo o conceito de competência. Revista de 
Administração Contemporânea, Curitiba, v. 5, Edição Especial p. 183-196, 2001.  
 
FONSECA, A. M. D. O.; PORTO, J. B.; BORGES-ANDRADE, J. E.  Liderança: um retrato 
da producao científica brasileira. RAC - Revista de Administração Contemporânea, Rio de 
Janeiro, v. 19, n. 3, p. 290-310, 2015.  
 
FOSTER, C. A.; LAW, M. R. F. How many perspectives provide a compass? Differentiating 
360-degree and multi-source feedback. International Journal of Selection and Assessment, v. 
14, n. 3, p. 288-291, 2006. 
 
FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE – FNQ. Sítio Eletrônico. Disponível em: 
http://www.fnq.org.br/avalie-se/metodologia-meg/modelo-de-excelencia-da-gestao. Acesso 
em: 20/01/16. 
 
GALLI, E. B.; MÜLLER-STEWENS, G. How to build social capital with leadership 
development: lessons from an explorative case study of a multibusiness firm. The leadership 
quarterly, v. 23, n. 1, p. 176-201, 2012. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Editora ATLAS, 
2010, 184 p. 
 
GRAY, David.E. Pesquisa no Mundo Real. 2 ed. Porto Alegre: Penso, 2012, 488 p. 
 
LINS, M. P. B. E.; BORGES-ANDRADE, J.E. Expressão de competências de liderança e 
aprendizagem no trabalho. Estudos de Psicologia, Natal, v. 19, p. 159-168, 2014.  
 
LOMBANA, J. et al. Formación en competencias gerenciales. Una mirada desde los 
fundamentos filosóficos de la administración. Estudios Gerenciales, v. 30, p. 301-313, 2014. 
 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metologia Científica. São Paulo: 
Editora Atlas, 2010, 297 p. 
 
MARINHO, Cassia Regina Pinto. Competências gerenciais na administração pública: 
identificação do gap de competências profissionais em uma instituição federal de ensino 
superior. 181 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. 



93 
 

 
MARRAS, Jean Pierre;  TOSE, Marília de Gonzaga Lima e Silva . Avaliação de Desempenho 
Humano. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2012, 126 p. 
 
MUMFORD, T. V.; CAMPION, M. A.; MORGESON, F. P. The leadership skills strataplex: 
leadership skill requirements across organizational levels. The Leadership Quarterly, v. 18, n. 
2, p. 154-166, 2007. 
 
ODELIUS, C.C. “Gestão do Desempenho Profissional: conhecimento acumulado, 
características desejadas ao sistema e desafios a superar.” In: PANTOJA, M. J.; CAMÕES, 
M. R. S.; BERGUE, S. T.  (Org). Gestão de Pessoas:bases teóricas e experiências no setor 
público. Brasília: ENAP, 2010, 346 p. 
 
OGBONNA, E.; HARRIS, L. C. Leadership style, organizational culture and performance: 
empirical evidence from UK companies. International Journal of Human Resource 
Management, v. 11, n. 4, p. 766-788 , 2000. 
 
OLIVEIRA, F. B.; SANT'ANNA, A. S.; VAZ, S. L. Liderança no contexto da nova 
administração pública: uma análise sob a perspectiva de gestores públicos de Minas Gerais e 
Rio de Janeiro. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 44, n. 6, p. 1453-1475, 
2010. 
 
PANTOJA, M.J.; BERGUE, S.T. “Considerações Finais” In: PANTOJA, M. J.; CAMÕES, 
M. R. S.; BERGUE, S. T.  (Org). Gestão de Pessoas:bases teóricas e experiências no setor 
público. Brasília: ENAP, 2010, 346 p. 
 
PONTES, Benedito Rodrigues. Avaliação de Desempenho – Métodos Clássicos e 
Contemporâneos, Avaliação por Objetivos, Competências e Equipes. 12 ed. São Paulo: LTr 
Editora, 2014, 229 p. 
 
PUENTE-PALACIOS, K. E.; LAROS, J.A.  Análise multinível: contribuições para estudos 
sobre efeito do contexto social no comportamento individual. Estudos de Psicologia, 
Campinas, v. 26, p. 349-361, 2009. 
 
RAIŠIENĖ, A. G. Leadership and managerial competences in a contemporary organization 
from the standpoint of business executives. Economics and Sociology, v. 7, n. 3, p. 179-193, 
2014. 
 
REIS, Germano Glufke. Avaliação 360 graus – Um instrumento de desenvolvimento 
gerencial. 3 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010, 146 p. 
 
SANT'ANNA, A. D. S.; CAMPOS, M. S.; LÓFTI, S. Liderança: o que pensam executivos 
brasileiros sobre o tema? RAM. Revista de Administração Mackenzie, São Paulo, Edição 
Especial, v. 13, n.6, p. 48-76, 2012. 
 
SCHIKMANN, R. “Gestão Estratégica de Pessoas: bases para a concepção do Curso de 
Especialização em Gestão de Pessoas no Serviço Público.” In: PANTOJA, M. J.; CAMÕES, 
M. R. S.; BERGUE, S. T (Org). Gestão de Pessoas:bases teóricas e experiências no setor 
público. Brasília: ENAP, 2010, 346 p. 
 



94 
 

SODRÉ, Claudia. Avaliação das práticas de gestão estratégica de pessoas numa instituição 
federal de ensino: um estudo de caso do CEFET/RJ. 164 f. Dissertação (Mestrado em 
Sistemas de Gestão) Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2014. 
 
SOUZA, Vera Lucia et al. Gestão do Desempenho. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009, 
144 p. 
 
SOUZA PIRES, J. C.; MACÊDO, K. B. Cultura organizacional em organizações públicas no 
Brasil. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 40, n. 1, p. 81-105, 2006.  
 
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de pesquisa em administração. 15 ed. São 
Paulo: Editora Atlas, 2014, 94 p. 
 
VILAS BOAS, Ana Alice; ANDRADE, Rui Otávio Bernardes. Gestão Estratégica de 
Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2009, 297 p. (Versão eletrônica). 
 
TREINTA, F. T. et al. Metodologia de pesquisa bibliográfica com a utilização de método 
multicritério de apoio à decisão. Production, São Paulo, v. 24, n. 3, p. 508-520, 2014. 
 
YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. 5 ed. Porto Alegre: Bookman 
Editora, 2015, 290 p. 
 
ZEHIR, C. et al. The effects of leadership styles and organizational culture over firm 
performance: multi-national companies in İstanbul. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 
v. 24, p. 1460-1474, 2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

7. APÊNDICES 
 

7.1 APÊNDICE A 

 

REVISÃO SISTEMATIZADA DA LITERATURA 

 

A pesquisa bibliográfica a fim de identificar os artigos mais relevantes para a revisão 

da literatura foi realizada no período de agosto a outubro de 2015, utilizando-se as bases 

SCOPUS e SCIELO, através do Portal de Periódicos CAPES. 

Os termos em inglês e português utilizados na pesquisa bibliográfica encontram-se no 

quadro 23. 

TERMOS UTILIZADOS 

EM INGLÊS EM PORTUGUÊS 

“Performance management”, “Performance 
appraisal” 

“Gestão do Desempenho”, “Avaliação de 
Desempenho” 

“Multisource feedback”, “360 degree feedback”, 
“360 feedback”, “360 degree” 

“Avaliação por Múltiplas Fontes”, “Avaliação 360 
graus” 

“Managerial competence” “Competências”, “Competências Gerenciais” 

“Organizational culture” “Cultura Organizacional” 

“Leadership”  “Liderança”, “Competências de Liderança” 

“Public sector”, “Public management” “Setor Público”, “Administração Pública” 

Quadro 23 – Relação dos Termos utilizados na pesquisa bibliográfica 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 

As palavras constantes no quadro 23 foram pesquisadas nas bases Scopus e Scielo, de 

diferentes formas combinadas, utilizando-se o operador booleano “and”. Para seleção dos 

artigos na base Scopus, foram observadas a relevância ao tema, a relevância do autor, o 

número de citações recebidas e o ano de publicação. Na base Scielo, observou-se a aderência 

ao tema da pesquisa, o ano de publicação do artigo e o conceito Qualis do periódico.  

  Após análise dos resultados encontrados, considerando-se os critérios de seleção 

mencionados anteriormente, foram selecionados os artigos indicados nos quadros 24 e 25. 
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Periódicos – Base Scopus Quantidade de Artigos 

Academic Medicine 1 

Annual review of psycology 1 

Economics and Sociology 1 

Human Resource Management 1 

International Journal of Human Resource Management 1 

International Journal of Public Sector Management 1 

International Journal of Selection and Assessment 1 

Journal of Applied Psychology 2 

Journal of Occupational and Organizational Psychology 1 

Personnel Review 1 

Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 

Public Administration Quarterly 1 

The Leadership Quaterly 4 

Total 17 

Quadro 24 – Relação de Periódicos da base Scopus utilizados nas Referências Bibliográficas 
Fonte: elaborado pela autora 

  
Periódicos – Base Scielo Quantidade de Artigos 

Cadernos EBAPE 1 

Estudios Gerenciales 1 

Estudos de Psicologia 2 

Production  1 

Psicologia: Teoria e Pesquisa 1 

Revista de Administração (São Paulo) 2 

Revista de Administração Contemporânea 2 

Revista de Administração de Empresas 1 

Revista de Administração Mackenzie 1 

Revista de Administração Pública 3 

Revista Eletrônica de Administração  1 

Total 16 

Quadro 25 – Relação de Periódicos da base Scielo utilizados nas Referências Bibliográficas 
Fonte: elaborado pela autora 

Além dos artigos selecionados após consulta às bases Scopus e Scielo, foram utilizadas 

outras referências bibliográficas, tais como livros, endereços eletrônicos e legislações 

pertinentes ao tema. Nos quadros 26 e 27, estão discriminadas as fontes bibliográficas 

utilizadas e a distribuição destas por ano de publicação. 
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Fontes Bibliográficas Quantitativo Percentual 

Artigos em Periódicos 33 56% 

Livros 17 29% 

Dissertações 02 3% 

Sites 07 12% 

Total 59 100 

Quadro 26 – Distribuição das Fontes Bibliográficas por Tipo de Publicação 
Fonte: elaborado pela autora 

 
 

Fontes Bibliográficas  Quantitativo Percentual 

Até 1995 3 5% 

De 2000 a 2004 7 12% 

De 2005 a 2009 13 22% 

De 2010 a 2015 36 61% 

Total 59 100 

Quadro 27 – Distribuição das Fontes Bibliográficas por Ano de Publicação 
Fonte: elaborado pela autora 
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7.2 APÊNDICE B 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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7.3 APÊNDICE C 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA CONSTRUÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Questionário 

 

Temas  

 

Fontes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

 

 

 

 

 

 Avaliação por Múltiplas 

Fontes ou 360 graus 

 

 Feedback 360 graus 

 

 Liderança 

 

MARRAS; TOSE (2012) 

BRANDÃO et al. ( 2008) 

SOUZA et al. (2009) 

PONTES (2014) 

DONNON et al.(2014) 

REIS (2010) 

VILAS BOAS E ANDRADE (2009) 

ATWATER; BRETT; CHARLES (2007) 

DAY et al. (2014) 

BROWN, HYATT E BENSON (2010) 

BRANDÃO; GUIMARÃES (2001) 

CARBONE et al. (2009) 

ALIMO-METCALFE; ALBAN-METCALFE (2006) 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA A GESTÃO 

DO DESEMPENHO (MP/SEGEP, 2013) 

 

 

 

 

PARTE III 

 

 

 

Competências do Gestor de 

Avaliação 

 

PONTES (2014) 

MARINHO (2012) 

OLIVEIRA, SANT’ANNA; VAZ (2010) 

REIS (2010) 

MARRAS; TOSE (2012) 

BERGUE (2014) 

RAISIENÉ (2014) 

SOUZA et al. (2009) 

BROWN, HYATT E BENSON (2010). 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA A GESTÃO 

DO DESEMPENHO (MP/SEGEP, 2013) 

 

Quadro 28 – Fontes Bibliográficas para Construção do Questionário 
Fonte: elaborado pela autora 
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7.4 APÊNDICE D 

 

PESQUISA 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MÚLTIPLAS FONTES 

 

Prezado Gestor do SDI – Sistema de Desempenho Individual, 

Meu nome é Denise Castro, sou servidora da área de Recursos Humanos da (nome da 

instituição) e faço parte da turma de mestrado (nome da instituição)/UFF. 

Gostaria de poder contar com a sua ajuda ao responder uma pesquisa sobre o tema avaliação 

de desempenho por múltiplas fontes, também conhecida como avaliação 360 graus, 

implementada recentemente pela Administração Pública Federal. 

Sua colaboração terá grande valor para a finalidade da pesquisa, que tem caráter 

exclusivamente acadêmico. 

O questionário encontra-se no link abaixo, não possui identificação pessoal para garantir o 

anonimato das respostas e é rápido de ser preenchido, já que a maioria das perguntas é de 

múltipla escolha. 

Esta pesquisa está sendo encaminhada aos gestores do SDI, com autorização da Diretoria de 

Gestão Institucional, e os resultados farão parte da dissertação de mestrado realizada sob a 

orientação da Professora Stella Regina Reis da Costa/UFF, que será depositada na rede de 

bibliotecas da (nome da instituição). 

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, fique à vontade para entrar em contato. 

LINK PARA ACESSO AO QUESTIONÁRIO 

Obrigada! 

Denise Castro 
(Cargo) 
(Telefone) 
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