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RESUMO 

 

A administração de pessoas enfrenta um de seus mais importantes desafios: definir qual 
processo mais efetivo de avaliação de desempenho humano a ser realizado nas organizações. 
Diante disto, este trabalho tem como objetivo propor um modelo de avaliação de desempenho 
que contribua para apropriação do tema na Administração Pública. Para atingir este objetivo, 
inicialmente foi realizada uma revisão de literatura sobre os temas: Administração Pública, 
Gestão de Pessoas e Avaliação de Desempenho. A seguir, realizou-se uma pesquisa de caráter 
exploratório-descritivo com os servidores técnico-administrativos do IFF a fim de entender o 
atual sistema de avaliação de desempenho, seus aspectos teóricos e práticos, bem como seus 
pontos positivos e negativos. A partir da análise dos dados pesquisados ficou evidente a 
necessidade de reformulação no processo atual no IFF. Assim, este trabalho espera contribuir 
para que a avaliação de desempenho no IFF seja mais efetiva, sendo um instrumento de 
gestão que permita a melhoria contínua dos serviços prestados pelos servidores técnico-
administrativos do IFF. 

 

Palavras-chave: Administração Pública, Gestão estratégica de Pessoas, Avaliação de 
Desempenho, Instituição Federal de Ensino.   
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ABSTRACT 

 

People management faces one of its most important challenges: defining the most effective 
human performance assessment process to be carried out in organizations. In view of this, the 
paper aims to propose a performance evaluation model that contributes to the appropriation of 
the theme in Public Administration. To reach this objective, a literature review was initially 
carried out on the following topics: Public Administration, People Management and 
Performance Evaluation. Next, an exploratory-descriptive research was conducted with the 
IFF's technical-administrative servants in order to understand the current performance 
evaluation system, its theoretical and practical aspects, as well as its positive and negative 
points. From the analysis of the data researched it was evident the need to reformulate the 
current process in the IFF. Thus, this work aims to contribute to the performance evaluation in 
the IFF is more effective, being a management tool that allows the continuous improvement 
of the services provided by the IFF's technical-administrative servers.  

 

Keywords: Public Administration, Strategic People Management, Performance Evaluation, 
Federal Teaching Institution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

No novo cenário governamental, as instituições estão cada vez mais interessadas em 

prestar um melhor serviço à sociedade e a própria sociedade passa a exigir maior qualidade do 

serviço prestado. Neste sentido, a Lei nº 11.784 de 22 de setembro de 2008 instituiu a 

sistemática de avaliação de desempenho para os servidores públicos federais. Tal sistemática 

tem por objetivos “promover a melhoria da qualificação dos servidores públicos e subsidiar a 

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

ou na carreira, remuneração e movimentação de pessoal” (incisos I e II art. 140 da Lei 

11.784/2008).  

Esse novo cenário suscita a reflexão e o constante estudo de questões relativas à gestão 

do desempenho como ação estratégica: compromisso de todos e atribuição responsável das 

unidades de recursos humanos dos órgãos federais. 

Atualmente diversos modelos de avaliação de desempenho vêm sendo desenvolvidos e 

aplicados no serviço público. Em muitos casos tal processo tornou-se uma importante 

ferramenta de gestão de pessoas. Apesar disso é possível verificar que a maior parte das 

aplicações não é realizada de forma eficiente, os instrumentos vêm sendo utilizados como 

mera formalidade ou obrigação. Este tema pode ser considerado complexo pela sua natureza 

subjetiva e pela dificuldade de conceituar o que é desempenho. 

Qual modelo de avaliação de desempenho pode garantir o cumprimento das exigências 

existentes para o caso das empresas em estudo, de forma efetiva? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O propósito desta pesquisa é estudar modelos de avaliação de desempenho aplicáveis 

aos servidores técnico-administrativos em educação e selecionar o mais adequado para os 

servidores do IFF. 

 

Para alcançar o objetivo proposto, são apresentados os objetivos específicos a seguir: 

• Levantar as principais características dos modelos existentes; 
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• Levantar as necessidades específicas de um sistema da Avaliação de Desempenho 

para o IFF; 

• Detectar as dificuldades encontradas na aplicação dos conceitos e processos 

básicos da sistemática de avaliação de desempenho; 

• Modelar o processo atual de avaliação 

• Extrair a percepção dos servidores sobre o atual processo 

• Propor modelo de avaliação de desempenho mais adequado; 

 

1.3 DELIMITAÇÃO 

 

O tema central que norteará este trabalho é a avaliação de desempenho funcional dos 

servidores técnico-administrativos em Educação e o universo de pesquisa é representado pelos 

servidores técnico-administrativos de uma Instituição Federal de Ensino. Esta pesquisa, em 

sua revisão bibliográfica, pretende conhecer os modelos de avaliação de desempenho mais 

utilizados atualmente. E a partir dessa revisão e da análise da realidade vivenciada pela 

organização, propor um modelo específico para os servidores técnico-administrativos desta 

Instituição Federal de Ensino.  

Neste trabalho não são tratadas outras avaliações existentes em Instituições de Ensino, 

como por exemplo, as avaliações institucionais ou as avaliações dos docentes. E não se 

pretende esgotar a discussão sobre avaliação de desempenho visto que este tema está em 

constante atualização. 

 

1.4 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA        

 

 A gestão do desempenho nas organizações possui importante papel estratégico, 

principalmente no contexto de competitividade e busca de resultados que vivenciamos 

atualmente. Conforme observamos na afirmação dos autores Brandão et al. (2008, p. 877), 

“num contexto de globalização e de busca por maximização de resultados, ferramentas de 

gestão do desempenho capazes de integrar estratégia, aprendizagem, competências e 

indicadores quantitativos e qualitativos são muito desejadas, mas dificilmente encontradas”.  

 A administração de pessoas enfrenta um de seus mais importantes desafios: definir qual 

o processo mais efetivo de avaliação do desempenho humano a ser utilizado nas organizações. 
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O interesse pelo tema estudado surgiu, principalmente, pela necessidade de conhecer a 

legislação referente à avaliação de desempenho no setor público e perceber a realidade 

vivenciada pelos servidores em uma Instituição de Ensino, e assim, identificar quais pontos 

necessitam de atenção e mudanças.  

 O presente trabalho pretende contribuir para a apropriação do tema na administração 

pública, vinculando a avaliação de desempenho à política estratégica de gestão de pessoas, 

auxiliando na valorização dos servidores. Além de fornecer subsídios para outras instituições 

que possuam conjunto similar de necessidades relacionadas à avaliação de desempenho.  

 

1.5 QUESTÕES QUE NORTEARAM AS AÇÕES DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa, explorando o conceito de avaliação de desempenho humano pretende 

responder às seguintes questões: 

 

• Quais são as principais características dos modelos utilizados atualmente? 

• Quais são as necessidades específicas de um sistema de avaliação para uma 

instituição de ensino? 

• Qual é o modelo mais apropriado para os servidores técnicos administrativos 

respeitando as peculiaridades existentes? 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente trabalho está organizado em seis capítulos. No capítulo um constam os 

seguintes elementos: contextualização do tema, definição da situação problema e dos 

objetivos gerais e específicos, a delimitação da pesquisa, importância do estudo e as questões 

que nortearam as ações de pesquisa. 

O capítulo dois contempla a revisão da literatura. São apresentados os conceitos sobre 

administração pública, gestão de pessoas e avaliação de desempenho. Neste capítulo contém 

os principais métodos de avaliação de desempenho utilizados atualmente. 

No capítulo três é descrita a metodologia. São abordadas a classificação da pesquisa, a 

estratégia adotada, a montagem dos questionários e o teste piloto e finalmente, o universo e 

amostra da pesquisa.  
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O capítulo quatro apresenta o estudo de caso. Abordando o histórico do IFF, os 

procedimentos da avaliação de desempenho dos técnico-administrativos na instituição e os 

resultados da pesquisa, através da percepção dos servidores sobre o modelo atual a partir da 

elaboração dos gráficos representativos. 

No capítulo cinco é apresentada a proposta de novo modelo de avaliação de desempenho 

para o Instituto Federal Fluminense, suas diretrizes e objetivos, bem como suas etapas de 

execução.  

O capítulo seis apresenta as considerações finais. Neste último capítulo apresentam-se as 

conclusões da pesquisa, as descobertas e as sugestões para trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

Com o crescimento da cidadania e educação da sociedade brasileira, a população passa 

a exigir mais dos serviços públicos e a administração de tais serviços merece cada vez mais 

atenção, pois passa a sofrer uma comparação cada dia mais forte com os serviços prestados 

pelas empresas privadas. Esse fato pode ser observado quando Matias-Pereira (2008) afirma 

que “a população está cada vez mais acostumada com os serviços de excelência do setor 

privado, o que na maioria das vezes não acontece no setor público”. Sendo assim a população 

passa a não aceitar respostas inflexíveis e burocráticas dos serviços públicos, esperando deste 

setor maior qualidade do serviço e aumento da produtividade.  

O setor público brasileiro tornou-se mais transparente a partir de 1985 conforme 

apresentam Ferrarezi e Amorim (2007) quando afirmam que “no Brasil, entre 1985 e 1997, 

várias reformas foram implementadas. A agenda pública reformista da Constituição de 1988 

teve como impulso as ideias de descentralização e desburocratização. Esses dois movimentos, 

aliados a mecanismos que tornassem o setor público mais transparente, ampliariam o controle 

social sobre a gestão pública”. 

Segundo Matias-Pereira (2008) afirma, a origem da insatisfação da sociedade com os 

serviços prestados pela Administração Pública, está fortemente relacionada com a falta de 

conhecimento e a resistência à implementação de medidas necessárias que podem mudar 

significativamente o atendimento ao cidadão, promovendo a melhoria do serviço. 

 Ferrarezi e Amorim (2007) apontam também quais foram os fatores que geraram 

mudanças nas instituições públicas brasileiras, são eles: os processos de globalização, a 

democratização no início da década de 1980 e a expansão dos direitos sociais propiciada pela 

Constituição de 1988. 

Alguns conceitos são importantes de serem estabelecidos nesta pesquisa, entre eles o 

conceito de Administração Pública. Em MEIRELLES, 1994, p.60 (apud Souza, 2010), a 

administração Pública é definida como:   

 

Em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos 
do Governo; em sentido material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços 
públicos em geral; em acepção operacional, é o desempenho perene e sistemático, 
legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da 
coletividade (MEIRELLES, 1994, p.60). 
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Souza (2005, p. 1) corrobora a idéia de outros autores ao afirmar que “a administração 

pública deve atender de forma eficiente, rápida e satisfatória às demandas crescentes e 

diferenciadas vindas tanto da sociedade quanto dos órgãos do próprio sistema.” 

A busca por parte dos gestores públicos em utilizar de forma eficiente as técnicas 

modernas de gestão que são aplicadas pelas empresas privadas, é notável, mas é preciso 

pensar que as organizações públicas possuem particularidades que devem ser respeitadas. 

Conforme estabelecem Bresser e Spink (2005) ao afirmarem que “com a nova Administração 

Pública Brasileira, o Estado precisa utilizar práticas gerenciais modernas, sem se esquecer de 

sua função eminentemente pública, a fim de formular e implementar políticas públicas 

estratégicas em suas diversas áreas de atuação”. 

Os serviços só serão prestados de forma eficiente e com qualidade se os servidores 

estiverem capacitados e se o desenvolvimento dos mesmos estiver em pauta na gestão. Para 

Souza (2010) “é a partir da relação cidadão/servidor que é percebida a qualidade da gestão 

pública. Dessa forma, indivíduos motivados, reconhecidos, capacitados e bem remunerados 

são capazes de prestar continuamente um bom serviço à sociedade”. Para atingir esse 

objetivo, diversas ações estão sendo tomadas, entre elas está a oferta de cursos pela Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP), tais cursos surgiram para atender as 

necessidades comuns às instituições públicas em capacitar seus funcionários para busca de 

melhoria na gestão pública através de programas de educação continuada. 

Em 23 de fevereiro de 2006 foi publicado o decreto Nº 5707 que instituiu a Política e 

as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, e ainda regulamentou dispositivos da Lei Nº 8.112. Este decreto 

objetivou melhorar a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao 

cidadão; desenvolver permanentemente o servidor público; adequar as competências 

requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano 

plurianual; divulgar e gerenciar as ações de capacitação; e racionalizar e efetivar os gastos 

com capacitação. 

Matias-Pereira (2008) acredita que para que as demandas da sociedade sejam 

atendidas, em um cenário de restrições fiscais, só resta uma alternativa aos administradores 

públicos: aperfeiçoar o desempenho da gestão, elevando a qualidade e a produtividade do 

setor público. Para isso, o Estado precisaria desenvolver maiores competências na 

formulação, implantação e prestação de contas de todos os recursos direcionados para suas 

políticas públicas. 
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Dentro do setor público a necessidade de inovar está diretamente relacionada a busca 

de novos meios e abordagens que resolvam novos e velhos problemas e atendam melhor às 

exigências da sociedade, que possui demandas complexas e diversas que requerem constante 

adaptação e permeabilidade do Estado (FERRAREZI, AMORIM, 2007).  

Os autores Bonacim e Araújo (2010, p. 1250) afirmam que “desde a década de 

noventa, a gestão pública no Brasil está passando por grandes mudanças incentivadas por 

reivindicações sociais que pedem maior eficiência, transparência e eficácia na aplicação dos 

recursos públicos.” A partir da década de 90, a nova gestão pública brasileira foi fortemente 

orientada pelo movimento do New Public Management (NPM). Peci, Pieranti e Rodrigues 

(2008, p. 51) destacam que “o enfoque central do NPM reside na adoção de instrumentos 

gerenciais privados no âmbito do setor público”. Tal mudança busca a redução do tamanho da 

máquina administrativa, aumentando sua eficiência e criando mecanismos que 

responsabilizem os atores políticos. Baseado no movimento NMP, Bresser-Pereira (1996, 

apud Junquilho, 2004) propôs uma reforma na administração pública na qual os 

administradores públicos se transformassem em “novos gerentes”, mudando suas atitudes 

burocráticas por visão empresarial. Porém essa mudança não ocorreu tão facilmente. Em 

pesquisa realizada sobre a ação gerencial na administração pública de um estado da Região 

Sudeste, Junquilho (2004) descreveu um modelo ideal de administrador, modelo este sendo 

um híbrido entre o modelo mais burocrático e o modelo gerencial. O Quadro 1 apresenta os 

três tipos de perfis.  

Quadro 1- Tipologia dos perfis gerenciais 

 
Fonte: Junquilho, 2004, p 149. 
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 Existe, porém, uma diferença clara entre os objetivos da Administração Pública e o 

setor privado. Enquanto a administração pública tem a função social a ser cumprida, o setor 

privado busca, quase sempre, o lucro. Dessa maneira Matias-Pereira (2008) destaca que 

“enquanto o setor privado almeja lucro, a administração pública busca realizar sua função 

social, que deve ser alcançada com a maior eficiência e qualidade possível. Dessa forma, ao 

se inspirar em modelos de gestão do setor privado, a administração pública nunca deve perder 

a perspectiva da sua função social”. 

Nas empresas privadas, a avaliação de desempenho já vem ocorrendo de maneira 

satisfatória há muito tempo. Porém, no serviço público ainda é vista com ceticismo e não é 

tratada com a devida prioridade e importância que possui em medir o desenvolvimento da 

instituição bem como de seus servidores, conforme afirmam Pauli e Biulchi (2012).  

Além disso, em muitas organizações públicas o desempenho adequado ainda não está 

vinculado à realização do trabalho, e o desempenho está desvinculado dos mecanismos de 

remuneração. O fato de haver pouca ou nenhuma ênfase no desempenho, no resultado e nos 

critérios de mérito é refletido pela falta de mecanismos para o desenvolvimento profissional 

contínuo e permanente e pelo pouco estímulo à rotação de funções, conforme descrevem 

Pantoja et al. (2010). 

Grillo (1982, apud LOTTA, 2002), descreveu a dificuldade de implantação de 

programas de gestão de pessoas em qualquer organização, caso não haja informações 

adequadas sobre o comportamento das pessoas que nela trabalham. Assim sendo, a avaliação 

de desempenho pode ser o meio de se obter essas informações. Nesse contexto, a avaliação 

serve como um dos mecanismos para transformações no âmbito funcional das organizações 

públicas, podendo ser usada no sentido de averiguar deficiências e proporcionar políticas de 

desenvolvimento profissional.  

Matias-Pereira (2008, p. 224) afirma: 

O setor público, diferentemente do setor privado, não escolhe os seus clientes, mas 
necessita melhorar os seus sistemas de planejamento para identificar de forma clara 
as demandas e necessidades de cada segmento da população. Essa transformação da 
Administração Pública requer mudanças estruturais, regras e processos, e medidas 
efetivas para criar novos sistemas de valores. O sucesso desse novo modelo de 
gestão, deve-se ressaltar, passa pelo interesse de cada organização e de cada 
servidor de atingir esses objetivos. Isso exige que tanto a instituição como o 
servidor tenham uma postura mais flexível, criativa e empreendedora. Por sua vez, 
as diferenças de desempenho e de alcance de resultados precisam ser valorizadas na 
Administração Pública. 

 



23 
 

 

 Assim este autor demonstra a importância da gestão de desempenho para a 

Administração Pública para que os objetivos possam ser alcançados de forma satisfatória, 

visto que a avaliação é capaz de identificar as necessidades de melhorias existentes e assim 

interferir no planejamento institucional. As melhorias necessárias podem ser alcançadas a 

partir de uma inovação. 

 O conceito de inovar é descrito, em uma visão geral, por Alberti e Bertucci (2006, 

apud BRANDÃO, BRUNO-FARIA, 2013) como “ato de conceber e implementar uma nova 

forma de alcançar resultado ou executar um trabalho. Pode envolver a incorporação de novos 

elementos, uma nova combinação de elementos existentes ou uma mudança significativa em 

relação à forma tradicional de fazer as coisas.” Podem ser novos produtos, novas políticas 

públicas e programas, novos processos, novos modelos de procedimentos para atender 

problemas de políticas públicas. Estes autores ressaltam ainda: “a inovação não é uma solução 

completa e fechada, mas uma solução aberta, transformada pelos que a adotam”. 

 Libâneo (2008) destaca a importância e o cuidado ao introduzir inovações, em 

qualquer área. A inovação precisa ser feita de modo planejado, cuidadoso, implicando ações e 

procedimentos muito concretos.  

 O campo de inovações no Governo Federal foi iniciado quando colocaram na agenda 

novos instrumentos gerenciais, tais como contratos de gestão, termo de parceria, avaliação de 

desempenho, controle por resultados, gestão da qualidade etc. afirmam Ferrarezi e Amorin 

(2007). 

 O desempenho organizacional é influenciado diretamente pelo desempenho individual 

de seus funcionários. A gestão do desempenho é capaz de integrar os subsistemas de recursos 

humanos, tais como: gestão de carreira, remuneração, recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento, entre outros e a estratégia organizacional (Brandão, Guimarães, 2001). 

Destacando assim, a importância estratégica da administração de Recursos Humanos na 

Organização, sendo a mesma pública ou privada. 

2.2 GESTÃO DE PESSOAS 

 

A importância estratégica da Gestão de Pessoas é defendida por diversos autores como 

Fischer (2002), Legge (2006) e Armstrong (2009), que corroboram a idéia de que 

funcionários valorizados e capacitados elevam a competitividade das empresas. 
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 Para Rabaglio (2010) as pesquisas no campo da psicologia do trabalho e a introdução 

da cultura da Qualidade Total, intensificadas na década de 70, colaboraram para o 

desenvolvimento de diversos estudos sobre comportamento humano no trabalho, 

transformando assim, de forma insipiente, o trabalhador em  protagonista no meio 

empresarial, deixando o papel de mero espectador. Porém esta tendência não ocorreu de 

forma igual em todas as instituições, cada uma delas alcançou esta mudança no seu tempo.  

 Para Pedro Demo (apud Libâneo, 2008) a qualidade é genuinamente um atributo 

humano e o que melhor representa a marca humana é o desenvolvimento humano, assim para 

alcançar a qualidade desejada em qualquer instituição, seja pública ou privada, é necessário 

trabalhar seres humanos para ajudá-los a se construírem como sujeitos. Desta forma, a área 

responsável por esta atividade, a Gestão de Pessoas possui papel crucial para alcançar a 

qualidade desejada. 

Como aponta Lang (2001), administrar recursos humanos tornou-se necessário com o 

crescimento das organizações e com a complexidade das tarefas organizacionais. A gestão de 

pessoas trata de diversos aspectos da vida funcional: recrutamento e seleção, formação, 

remunerações, motivação e avaliação do desempenho, tema de estudo deste trabalho. 

Não foi sempre que as pessoas foram reconhecidas como parte importante para o 

sucesso das empresas. A GP no Brasil passou por uma evolução desde o início do século 

passado. No início a área da empresa responsável pelas pessoas era o Recursos Humanos 

(RH). Marras e Tose (2012) descrevem as cinco fases do RH no Brasil. Na 1ª fase do RH, por 

volta de 1930, as pessoas eram apenas números, sem a menor importância.  A partir de 1930, 

descrita como a fase legal do RH, existia a preocupação com o cumprimento das leis 

trabalhistas. Entre 1950 e 1965 surgiu a terceira fase, fase esta que importava as técnicas de 

pessoal utilizadas pelas multinacionais que se instalaram no Brasil nesta época. Esta fase foi 

chamada de tecnicista e neste momento foi introduzido o conceito de avaliação de 

desempenho no Brasil. Por volta de 1965 surgiu a quarta fase, chamada de administrativa ou 

sindicalista. Nesta fase iniciou-se cuidado maior na relação da empresa com os sindicatos, 

devido aos novos movimentos sindicais da época. A quinta fase iniciou-se em 1985 e 

prepondera até os dias de hoje.  Em 1989 Porter (apud Fischer, 2002) afirmou que a gerência 

de recursos humanos afeta a vantagem competitiva de qualquer empresa. Agora a área de RH 

é vista como ponto estratégico e por isso participa do planejamento estratégico das empresas. 

Esta fase é denominada de fase estratégica. 
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Na visão dos autores Carbone, et at. (2009), a área de GP está “saindo de uma 

perspectiva exclusivamente processual para voltar-se a uma ação mais sistêmica e estratégica, 

vinculada às necessidades da organização. A transformação pode ser vista nos novos modelos 

conceituais de ação de Gestão de Pessoas, voltados para o fortalecimento do capital 

intelectual da organização”. 

Fischer (2002) define gestão de pessoas como o “conjunto de práticas, estratégias, 

princípios, processos de gestão e políticas destinadas a gerenciar e orientar o comportamento 

humano no trabalho. O modelo de gestão de pessoas é a maneira pela qual uma empresa passa 

a gerenciar esse conjunto”. 

Os autores Brandão, et al (2008) descrevem os dois principais objetivos da Gestão de 

Pessoas como: participar ativamente da gestão de ativos intangíveis e preocupar-se com o 

desenvolvimento e a valorização do capital humano. 

 Essa área da Gestão de Pessoas enfrenta diversos desafios, um deles é encontrar 

pessoas qualificadas ou qualificá-las de maneira correta. Na visão de Rios (2000) o 

profissional qualificado é aquele que possui determinadas qualidades. “A competência 

envolve pluralidade de propriedades, um conjunto de qualidades positivas fundadas no bem 

comum, na realização dos direitos do coletivo de uma sociedade”. Outro desafio da GP é 

identificar a correlação entre investimento em capital humano e resultados potenciais.   

 A transformação organizacional também perpassa pela área de Gestão de Pessoas visto 

que qualquer transformação organizacional só acontece se existir o envolvimento das pessoas. 

É o que afirma Fisher quando descreve: 

A transformação organizacional só se efetiva com as pessoas, para as pessoas e por 
meio do envolvimento e do comprometimento das pessoas. Portanto a cultura da 
organização deve se fundamentar na valorização do ser humano, de seu trabalho, da 
inteligência que ele aplica nesse trabalho e na geração do conhecimento 
organizacional advinda da inter-relação pessoa/saber/organização (Fischer, 2002, p. 
154). 

 

 Couto (2003, p. 23) também corrobora com esta opinião quando afirma que “a 

valorização organizacional pode ser atingida através de uma eficiente administração de 

pessoas, focada na análise de evidências que possam ser identificadas e avaliadas”. 

 Para Demo et al (2012) a Gestão de Pessoas atualmente, tornou-se um fator 

estratégico, pois agora o colaborador é visto como fundamental no processo de consecução de 

metas e tomada de decisões em busca de maior efetividade e competitividade organizacionais. 
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 Kilimnik, Sant’anna, Luz (2004, p. 11) descrevem os indivíduos e suas competências 

como elementos centrais de diferenciação estratégica. De fato, é consenso que, “com o intuito 

de fazerem frente às atuais transformações do mundo dos negócios, as organizações têm, 

crescentemente, necessitado de indivíduos talentosos e competentes”.  

 Demo et al (2012) resumem as visões de autores como Guest (1987), Storey (1995) e 

Legge (2006), ao observar que as pessoas assumiram papel estratégico e relevante nas 

organizações, e que a gestão deve ser devidamente suportada por teorias coesas e consistentes, 

além de estar alinhada ao planejamento e à estratégia organizacional. 

 Para Pantoja, Camões e Bergue (2010, p. 19) a área de gestão de pessoas deve ser a 

“detentora das informações sobre o perfil dos funcionários da organização e também sobre os 

resultados, devendo coordenar os esforços para suprir as necessidades de pessoal de uma 

forma altamente técnica, com a identificação dos perfis profissionais adequados”. Além de 

criar oportunidades de crescimento profissional para os funcionários uma vez que novas 

competências individuais poderão ser exigidas. 

 A área de Gestão de Pessoas é responsável também pelo alto nível de “Bem Estar 

Social” das pessoas na empresa.  Através desse alto nível é possível atingir o alto desempenho 

sustentável que todos buscam.  Senge (2009) exemplifica o “Bem estar social” como admirar 

o líder, se orgulhar das tarefas que executa, sentir-se útil, ter reconhecimento do seu trabalho e 

gostar da empresa que trabalha. 

 Para Goulart (2012) a gestão estratégica de pessoas deve ser o modelo integrado de 

gestão de pessoas orientado para a mobilização de competências – conhecimentos, 

habilidades e atitudes – essenciais ao efetivo desempenho dos funcionários, em consonância 

com as políticas e estratégias da organização.  

 Lacombe e Tonelli (2001, p. 161) descrevem qual deve ser o papel dos gerentes no 

atual modelo de gestão e o trabalho em conjunto que deve ser realizado:  

Os gerentes, mesmo os de linha, começam a ser vistos como responsáveis pela 
utilização eficiente e eficaz de seus subordinados, sendo ao profissional de RH 
designado o papel de aconselhamento e coordenação dos esforços para que os 
gerentes possam desempenhar este novo encargo. Uma interdependência de gerentes 
e profissionais de RH deve desenvolver-se, na medida em que os gerentes se tornam 
cada vez mais capazes de resolver problemas de pessoas, ao passo que o 
profissional de RH se torna cada vez mais capaz de compreender as diversas 
dinâmicas que cada área envolve (LACOMBE, TONELLI, 2001, p. 161). 
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2.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

2.3.1 Histórico 

 

 A avaliação de desempenho não é uma atividade recente. Julgar e avaliar são 

atividades corriqueiras. A todo o tempo estamos exercendo algum tipo de julgamento e 

avaliação, e assim revelando as pessoas o que pensamos (WOOD, PICARELLI, 1999). Na 

bíblia, em Mateus capítulo 18, versículo 15, já existia uma referência a este conceito: “Se teu 

irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, tu e ele a sós! Se ele te ouvir, terá ganhado o teu irmão.” 

Ou seja, mesmo nas relações pessoais cotidianas a avaliação ocorre naturalmente. 

 No setor público brasileiro, a partir da década de 1930, a avaliação de desempenho 

individual começou a surgir quando foram aprovadas legislações nesse âmbito. Contudo, a 

inserção em nível constitucional somente aconteceu a partir do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado de 1995. Quando em 1998 foi feita a emenda constitucional Nº 19, que 

tornou a avaliação de desempenho aplicável a todos os servidores públicos. A partir deste 

momento, outras legislações específicas de cargos, carreiras e planos de cargos do Poder 

Executivo Nacional e cada vez mais no âmbito das demais unidades federativas surgiram 

(MARTINS, et al. 2010).  

 A referida emenda constitucional prevê quatro situações nas quais o servidor público é 

avaliado, são elas (Brasil, 1988): 

• A perda de cargo público por servidores estatutários estáveis é possível em razão da 
insuficiência em avaliação periódica de desempenho, desde que ocorra processo 
administrativo (art. 247, parágrafo único).  

• A estabilidade no serviço público é adquirida através de resultado positivo na 
avaliação. (art. 41, § 4º); 

• Aos dirigentes de órgãos e entidades é permitida ampliação da autonomia gerencial 
mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que 
tenha por objeto a fixação de metas de desempenho (art. 37, § 8º, inciso II);  

• Os administradores das empresas públicas são avaliados por seu desempenho (art. 
173, inciso V). 
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O Quadro 2 lista os principais marcos legais da avaliação de desempenho no serviço 

público. 

Quadro 2- Principais marcos legais da avaliação de desempenho no serviço público 

 
Fonte: Manual de orientação para Gestão do Desempenho (p. 10, 2013)  
 

Para Martins, et al. (2010) o marco legal mais significativo, ocorrido mais 

recentemente, que concerne a avaliação de desempenho individual ocorreu em 2008, com a 

aprovação da Lei n.º 11.784, que instituiu a avaliação de desempenho dos servidores públicos 

federais. Em 19 de março de 2010 foi aprovado o Decreto Nº 7.133 que detalha como deve 

ocorrer a avaliação de desempenho individual dos servidores públicos.  

Esta avaliação no setor público em nível federal deve avaliar alguns fatores mínimos, 

além do cumprimento das metas de desempenho individual (Art. 4º, § 1º): 

I. Produtividade no trabalho, com base em parâmetros previamente estabelecidos de 
qualidade e produtividade; 

II. Conhecimento de métodos e técnicas necessários para o desenvolvimento das atividades 
referentes ao cargo efetivo na unidade de exercício; 

III. Trabalho em equipe; 

IV. Comprometimento com o trabalho; e 

V. Cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no desempenho das atribuições 
do cargo. 

 

 Após exposição sobre o histórico da avaliação de desempenho no serviço público em 

nível federal, nas seções seguintes são apresentados os conceitos de avaliação de desempenho 

e os principais métodos utilizados para este fim. 

 2.3.2 Conceitos  

 A Avaliação de Desempenho tornou-se um instrumento de extrema importância na 

administração de pessoas, através desta ferramenta é possível mensurar seus níveis de 
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conhecimentos, atitudes e habilidades e assim as organizações conseguem programar 

treinamentos e desenvolvimento do pessoal e assim atingir os resultados esperados 

(MARRAS, 2000 apud LOPES, VIGARANI e FARIA 2007). 

 No ponto de vista de LIBANEO (2008), a avaliação caracteriza-se sempre por ser uma 

visão retrospectiva do trabalho. Para este autor a avaliação é formada a partir das seguintes 

etapas: coleta de dados, análise e apreciação valorativa. 

 Marras e Tose (2012) definem:  

Avaliação é o acompanhamento sistemático do desempenho das pessoas no 
trabalho. Trata-se de um instrumento de gestão que inicialmente teve por objetivo 
acompanhar o desempenho do trabalho de uma pessoa com base nas suas 
atividades. Com sua evolução, a avaliação passou a considerar também o 
comportamento das pessoas […] avaliar as metas estabelecidas, […] os resultados 
alcançados (MARRAS, LIMA E TOSE (2012, p. 5). 

 

 A figura 1 representa o conceito de desempenho, corroborando com a definição dos 

autores, Marras e Tose (2012), descrita anteriormente. 

  

Figura 1- Conceito de desempenho 

 
Fonte: Manual de orientação de Gestão do desempenho (p. 11, 2013) 

 

Siqueira (2002, p. 56) define a avaliação de desempenho como "a crítica que deve ser 

feita na defasagem existente no comportamento do empregado entre a expectativa de 

desempenho definida com a organização e o seu desempenho real". Os autores Brandão e 

Guimarães (2001) vão além, e afirmam que uma das funções de recursos humanos de 

destaque é avaliação de desempenho, e para estes autores deve ser mais ampla do que a 

simples comparação entre trabalho planejado e resultados alcançados. Devem existir também 
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mecanismos de acompanhamento que possibilitem a correção de desvios e o retorno ao 

planejado. Segundo estes autores, o trabalhador pode ser avaliado tomando-se como 

parâmetro não só os resultados decorrentes do trabalho executado, mas também a expressão 

por parte dele dos conhecimentos, habilidades e atitudes relevantes para atingir os objetivos 

organizacionais.  

 Martins et al, (2010, p. 4) reforçam esta idéia ao afirmarem que “a avaliação de 

desempenho individual não deve ser somente um instrumento que visa o controle do trabalho 

realizado, mas também uma ação que proporciona o desenvolvimento profissional do 

trabalhador a partir da sua participação na definição de metas e do feedback recebido pelo 

gestor”.  

 Para Couto (2003) a finalidade de uma auditoria, considerada um tipo de avaliação, 

não é simplesmente penalizar, mesmo que isso ocorra algumas vezes, o objetivo é descobrir o 

que está errado, desatualizado ou precisa ser melhorado ou modernizado. E a partir desse 

momento evitar erros, inseguranças ou deficiências. Enfatizando as melhorias, atuando mais 

no aspecto positivo, o lado educativo, e não no negativo, o lado punitivo. Assim como 

expõem De Ré e De Ré (2010, p. 98) “o objetivo da análise de desempenho é desenvolver 

pessoas, e não julgá-las”. 

 Heinrich (2003) afirma que a avaliação de desempenho deve servir ao propósito de 

ajudar os gestores a entender como suas ações e decisões estão ligadas aos resultados obtidos 

e quais fatores contextuais ou exógenos podem limitar ou aumentar sua efetividade como 

gestores. Dutra (2004) destaca outras vantagens alcançadas pela avaliação de desempenho e 

de potencial: a possibilidade de estabelecer objetivos alinhados a estratégia do negócio, 

elaborar plano de desenvolvimento para a melhoria do desempenho dos avaliados e identificar 

e desenvolver os talentos dos funcionários. 

 Kersten (2005, apud Refschneider, 2008) apresenta quatro benefícios da avaliação de 

desempenho: maior alinhamento entre as metas pessoais e as metas institucionais, melhora no 

processo de supervisão, incremento da comunicação entre supervisores e funcionários e uma 

maior abrangência do próprio processo de avaliação. 

 Para MacClelland (1973, apud SILVA ,RACHID, 2003) o desempenho do trabalhador 

deve partir da identificação de atitudes e hábitos dos funcionários com desempenho superior 

e, com base na organização dessas características, construir um modelo de competências que 

deve guiar o processo de seleção de pessoas mais compatível com as necessidades da 



31 
 

 

organização. Fidler (1989 apud Reifschneider, 2008) indica que o processo de avaliação deve 

ser um processo participativo, dinâmico e sujeito a constantes revisões, além de ser 

implementado de modo sistêmico, abrangendo toda a organização. 

 Para Couto (2003), os pontos fortes e os aspectos positivos devem ser destacados 

durante a avaliação, pois assim é possível materializar referenciais de excelência e servir 

como fator motivacional e agente de elevação da auto-estima das pessoas que trabalham nas 

organizações. 

 Ao descrever o propósito da avaliação de desempenho, Carbone et al (2008) afirmam 

que tal avaliação  no trabalho objetiva identificar , de um lado, os picos de competências ou 

eventuais gaps gerando informações para os diversos subsistemas da Gestão de Pessoas. Para 

Pauli e Biulchi (2012, p. 131) a “avaliação de desempenho é um mecanismo que permite 

conhecer, medir, comparar e adequar o desempenho dos indivíduos de uma organização em 

relação àquilo que é esperado pela instituição”.  

 Outra definição de avaliação ou administração de desempenho é feita por Pontes 

(2008): 

Uma metodologia que visa, continuamente, a estabelecer um contrato com os 
funcionários referente aos resultados desejados pela organização, acompanhar os 
desafios propostos, corrigir os rumos, quando necessário, e avaliar os resultados 
conseguidos (PONTES, 2008). 

 

 Para o mesmo autor, Pontes (2008 apud Pauli e Biulchi, 2012), “avaliar o 

desempenho, portanto, nada mais é do que fornecer o feedback construtivo, tanto no dia-a-dia 

quanto nas reuniões formais para esse fim, além de estabelecer os resultados a serem 

perseguidos pelos indivíduos, a fim de acompanhar o processo de trabalho”. 

 
 Em Lotta (2002) encontramos a seguinte definição para avaliação de desempenho: 

Mecanismo que busca conhecer e medir o desempenho dos indivíduos na 
organização, estabelecendo uma comparação entre o desempenho esperado e o 
apresentado por esses indivíduos [...] De acordo com a função de treinamento e 
desenvolvimento, a avaliação de desempenho serve como mecanismo de 
identificação das deficiências e aptidões dos funcionários, o que permite 
desenvolver programas de capacitação e treinamento que possam diminuir ou até 
mesmo suprir tais deficiências (Lotta, 2002, p. 3). 

 

 Diversos autores descrevem quais são os principais objetivos da avaliação de 

desempenho. Para Anthony e Govindarajan (2007, apud Santos 2010), os sistemas de 
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medição e avaliação de desempenho têm como objetivo principal a implementação da 

estratégia e, conseqüentemente, a superação dos fatores críticos de sucesso nela definidos. 

Assim, se esses fatores forem avaliados e recompensados, os colaboradores estarão motivados 

para alcançá-los. 

 Lopes, Vigarani e Faria (2007) descrevem os critérios da avaliação de desempenho 

como avaliar a qualidade e adequação das pessoas ao cargo e a empresa de forma a criar 

planos que possibilitem a melhoria do desempenho humano dentro das organizações. 

 Leal e Bandeira (2009) destacam as necessidades de avaliar o desempenho: por 

assegurar o atendimento aos requisitos de um bom desempenho; aprimorar a efetividade da 

definição dos objetivos e das metas; estabelecer padrões de medidas para a comparação; 

fomentar o monitoramento dos próprios níveis de desempenho através da retroalimentação 

das informações; induzir atitudes por parte dos integrantes do sistema organizacional; 

localizar os pontos críticos susceptíveis à melhoria; demonstrar o nível de utilização dos 

recursos produtivos e indicar tendências e previsões das operações.  

 Para estes autores o resultado da aplicação do instrumento de avaliação de 

desempenho deve servir de orientação para tomada de decisão organizacional e a eficácia das 

medidas de avaliação do desempenho dependerá não apenas do processo ou instrumento 

aplicado, mas também da utilização que se fará das questões levantadas durante o processo. 

 Kersten e Israel (2005, apud REIFSCHNEIDER 2008) relatam outros quatro 

benefícios principais que a avaliação de desempenho pode trazer para organização: maior 

alinhamento entre metas pessoais e metas institucionais, melhora no processo de supervisão, 

incremento da comunicação entre supervisores e funcionários e uma maior abrangência do 

próprio processo de avaliação.   

 O avaliador possui papel significativo no processo, ele é o responsável por ajudar as 

pessoas a conhecerem a si mesmas, entender como realmente é o seu desempenho e qual é a 

visão das outras pessoas da organização, desenvolvendo assim um retrato o mais próximo 

possível da realidade dos avaliados. Por isso a importância do entendimento dos avaliadores 

sobre o processo de avaliação, a fim de evitar algumas falhas comuns dos avaliadores que já 

foram reconhecidas e estudadas. O Quadro 3 expõe os comportamentos inadequados que 

devem ser evitados pelos avaliadores. 
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Os gerentes possuem papel fundamental no sucesso do processo de AD em todas as 

suas fases e etapas, pois a partir do momento que a AD for utilizada como ferramenta 

gerencial de acompanhamento e de ação permanentes sobre o desempenho dos empregados, a 

busca pela qualidade, produtividade e resultados positivos serão alcançados. (LEAL, 

BANDEIRA, 2009).  

 Bergamini e Beraldo (2008) destacam que a conscientização dos avaliados representa 

o ponto chave para eficácia do sistema de gestão de pessoas, visto que a difusão do processo 

de avaliação de desempenho de forma correta, transmitindo e conscientizando os funcionários 

de seus benefícios, é fundamental para o sucesso da implementação desta ferramenta. 

Quadro 3- Obstáculos relacionados à aplicação da avaliação. 

 
Fonte: Manual SEGEP 2013, p. 57 

 

Reifschneider (2008) acredita que o sucesso ou não de um sistema de avaliação não 

deve ser determinado a partir de casos individuais, já que o próprio conceito de sucesso é 
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variável.  Um processo bem sucedido é aquele que cria mudanças claras e duráveis de 

comportamento e/ou desenvolvimento de habilidades em um número suficiente de pessoas, de 

modo a promover um incremento na efetividade da organização. O que para este autor 

permite concluir que a avaliação é essencial para a saúde da instituição e para a qualidade de 

seu serviço e produto. 

 Faria (2012) destaca a importância de existir um ambiente de constantes avaliações. 

Para esta autora, a prática do feedback deve ser estimulada e incentivada sempre, visto que  

durante o processo existe o amadurecimento profissional, que ajuda o avaliado a encarar suas 

fraquezas como oportunidade de aprendizado. 

 Como destaca Couto (2003), durante a avaliação, deve-se acentuar as melhorias, 

enfatizando os pontos positivos (lado educativo) e não o negativo (lado punitivo). Ou seja, os 

avaliadores precisam cuidar para que os sentimentos punitivos e desestimuladores não façam 

parte do processo. Aquelas pessoas que não forem bem avaliadas não podem entender 

erroneamente o resultado da avaliação, o foco deve ser o desenvolvimento profissional e não a 

punição do funcionário.  

 Porém para Lopes (2009) a gestão do desempenho não deve se propor a estudar os 

sentimentos das pessoas ou  os traços de personalidade, mas sim as ações em termos do 

comprometimento com o trabalho e a organização.  

 Nassif (2008, apud MARRAS e TOSE, 2012) define os principais objetivos da gestão 

de desempenho conforme os itens listados a  seguir: 

• Definir o grau de contribuição de cada funcionário para a organização, considerando 

sua competência e seu desempenho; 

• Identificar os funcionários que se encontram acima ou abaixo da média do 

desempenho requerido pelo cargo; 

• Obter subsídios para redefinir o perfil requerido dos ocupantes dos cargos; 

• Obter subsídios para remuneração e promoção; 

• Obter subsídios para a elaboração de planos de ação para desempenhos insatisfatórios. 

 O programa de avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em 

educação está previsto na lei Nº 11.091 de 2005, no seu artigo 24, § 1º, item III que diz:   
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      Art. 24. O plano de desenvolvimento institucional de cada Instituição Federal de Ensino 
contemplará plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira, observados os 
princípios e diretrizes do art. 3o desta Lei.  

      § 1o O plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira deverá conter:  

      I - dimensionamento das necessidades institucionais, com definição de modelos de alocação 
de vagas que contemplem a diversidade da instituição;  

      II - Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento; e  

     III - Programa de Avaliação de Desempenho.  

 

 O regulamento que estabelece as diretrizes para elaboração do plano de 

desenvolvimento foi publicado, através do Decreto Nº 5.825, de 29/07/2006 e define em seu 

artigo 5º, § 1º e § 2º que as ações de planejamento, coordenação, execução e avaliação do 

Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação são de responsabilidade do dirigente máximo da IFE e das chefias de unidades 

acadêmicas e administrativas em conjunto com a unidade de gestão de pessoas. O mesmo 

decreto define alguns conceitos, dentre eles:  

  VI - desempenho: execução de atividades e cumprimento de metas 
previamente pactuadas entre o ocupante da carreira e a IFE, com vistas ao alcance de 
objetivos institucionais;  

  VII - avaliação de desempenho: instrumento gerencial que permite 
ao administrador mensurar os resultados obtidos pelo servidor ou pela equipe de 
trabalho, mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, 
previamente pactuadas com a equipe de trabalho, considerando o padrão de 
qualidade de atendimento ao usuário definido pela IFE, com a finalidade de 
subsidiar a política de desenvolvimento institucional e do servidor;  

 

 No decreto Nº 5825 observa-se que o plano de desenvolvimento dos Integrantes do 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação deve garantir, entre 

outras coisas, que a avaliação de desempenho seja um processo que contemple a avaliação 

realizada pela força de trabalho, pela equipe de trabalho e pela IFE e que terão o resultado 

acompanhado pela comunidade externa. O resultado positivo no programa de avaliação de 

desempenho garante ao servidor, a progressão por mérito profissional que é definida no Art. 

10, § 2º da lei Nº 11.091 de 2005 como: “mudança para o padrão de vencimento 

imediatamente subseqüente, a cada dezoito meses de efetivo exercício”. 

 



36 
 

 

2.3.3- Principais métodos tradicionais de avaliação de desempenho 

 

 Atualmente existem diversos métodos de avaliação de desempenho com diferentes 

enfoques. A partir da exposição de alguns autores (Hipólito e Reis, 2002; Boxall e Purcell, 

2003 e Nassif, 2007), Martins et al (2010) elaboraram uma classificação dos principais 

enfoques dos processos de avaliações de desempenho realizados pelas organizações, são eles:  

 a) Foco nas características de personalidade consideradas importantes para a 

organização: tem como objetivo principal identificar a extensão do quanto um funcionário 

apresenta certas características consideradas importantes para a realização da sua atividade e 

valorizadas pela organização (como liderança, criatividade, iniciativa, confiabilidade).  

 b) Foco no comportamento demonstrado no ambiente de trabalho: objetiva verificar se 
as ações realizadas pelo avaliado estão alinhadas aos valores, missão e objetivos da empresa.  

 c) Foco no desenvolvimento profissional do avaliado: visa fornecer oportunidades de 
crescimento do avaliado no contexto da avaliação.  

 d) Foco na realização de metas e resultado: permite mensurar, quantitativamente, o 
gap entre resultados individuais/grupais esperados e resultados efetivamente alcançados 
através de medidas de produtividade de cada trabalhador ou grupo. 

 Diversos modelos de avaliação de desempenho são utilizados, mas o sucesso de 

implantação dos mesmos depende do respeito que é dado às características culturais de cada 

organização. O fracasso dos modelos gera riscos como desmotivação e redução de 

produtividade. Entre os métodos mais utilizados estão: Escala gráfica, Checklist ou lista de 

verificação, Escolha forçada, Incidentes críticos, Método de pesquisa de campo e Avaliação 

360º. A seguir são apresentadas algumas características destes modelos. 

 O método mais simples de avaliação é o checklist ou lista de verificação. Neste 

modelo são selecionados os fatores a serem avaliados, como por exemplo, assiduidade, 

pontualidade, iniciativa, entre outros. A partir desta seleção, cada fator é avaliado por uma 

escala de conceitos (excelente, bom, regular, ruim) ou por uma pontuação como de 1 a 5, por 

exemplo. Este modelo é bastante utilizado em empresas pequenas visto que, sua aplicação é 

simples e de fácil entendimento e na maior parte das vezes quem realiza a avaliação é o 

supervisor.  O método checklist é focado no comportamento do funcionário. O quadro 4 

abaixo apresenta um simples modelo deste tipo de avaliação. 
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Quadro 4- Exemplo de formulário do método Checklist 

Fatores Excelente Bom  Regular  Fraco 

Assiduidade     

Cuidados com aparência     

Qualidade do trabalho     

Iniciativa     

Relacionamento com colegas     
Fonte: adaptado de Marras e Tose (2012) 

 

Outro método que também focaliza nos aspectos comportamentais do funcionário é o 

método de escolha forçada. Neste método são utilizados blocos de frases descritivas ao invés 

de pontuação. O objetivo é forçar o avaliador a escolher uma ou duas frases de cada bloco 

para descrever o desempenho do funcionário. Mas este método é de planejamento complexo, 

não permite comparação nem uma visão global, além de ser pouco conclusivo. O quadro 5 a 

seguir exemplifica este método.  

Quadro 5- Exemplo de formulário utilizando o método da escolha forçada 
Funcionário:
Cargo:

1 Está sempre disposto 5

2 6

3 7

4 8

Assinale com o sinal de (+) a frase que melhor define o desempenho do funcionário e 
com o sinal (-) a que menos define o seu desempenho

Não se concentra nas 
tarefas
Desantecioso ao 
receber instruções

É caprichoso no seu 
trabalho

Trabalha com 
entusiasmo

Sua informação é 
insuficiente

Conhece bem seu 
trabalho

Interrompe constantemente 
o trabalho

 
Fonte: Marras e Tose (2012, p. 63) 
 

 O modelo de Incidentes Críticos consiste em reconhecer e indicar os pontos fortes e 

pontos fracos do avaliado. Em Marras e Tose (2012) são descritas as etapas necessárias do 

processo. São elas: observação do avaliado, registro dos fatos significativos e levantamento de 

atitude e de comportamento. Ou seja, são realizados apenas os registros dos comportamentos 

que influenciam de forma significativa no comportamento. O ponto de destaque deste método 

é que se baseia em instâncias de desempenho positivas ou negativas e não em desempenho 

normal. Destacando que este método exige grande disciplina por parte dos avaliadores. Para 
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Santos (2010) esta é a medição que melhor proporciona o desenvolvimento dos 

colaboradores, já que permite ao avaliador intervir nos aspectos realmente críticos.  

 Porém de maneira geral, as organizações têm procurado utilizar modelos de gestão do 

desempenho que permitam avaliar concomitantemente o comportamento e os resultados 

alcançados, pois avaliar somente o comportamento não garante a consecução do resultado 

esperado, enquanto mensurar só os resultados pode induzir as pessoas a adotarem 

comportamentos inadequados para alcançar a meta desejada (Brandão, et al, 2008). No quadro 

6  é possível visualizar um exemplo de avaliação feita pelo método de incidentes críticos.  

Quadro 6- Exemplo de formulário de avaliação - Incidentes críticos 

Data:

10/03/14

09/04/14

22/04/14

Encaminhou a máquina de lavar do
cliente para o setor de móveis, em vez
de enviá-la para setor de
eletrodomésticos, retardando assim o
atendimento ao cliente. O engano só foi
identificado quando o cliente reclamou
da demora na resolução do problema.

Entrou em contato com cliente, pedindo
desculpas pelo seu erro, informando que
as providências já haviam sido tomadas.
Ao mesmo tempo informou ao setor de
eletrodomésticos o engano ocorrido e
pediu que fosse dada prioridade ao caso

Funcionário: 
Cargo:
Avaliador:

Incidente crítico positivo Incidente crítico negativo
Cliente entrou em contato com a
empresa para elogiar o atendimento feito
por este funcionário

 
Fonte: adaptado de Marras e Tose (2012) 
 
 
 Entre os métodos tradicionais de avaliação, o de pesquisa de campo é considerado um 

dos mais completos (MARRAS, TOSE, 2012).  É composto de quatro fases: entrevista inicial 

entre gerentes e um especialista em avaliação, entrevista complementar, planejamento de 

providências e acompanhamento de resultados.  A figura 2  indica as etapas deste método. 
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Figura 2- Etapas da pesquisa de campo 

 
Fonte: autora, conforme descrição de Marras e Tose (2012) 
 

Na entrevista inicial, o gestor faz um balanço dos pontos positivos e negativos do 

avaliado e faz uma avaliação utilizando conceitos como ótimo, regular, insuficiente. Logo em 

seguida gestor e especialista em avaliação se reúnem para fazer uma avaliação conjunta. No 

próximo passo, é realizado o planejamento do futuro do avaliado na empresa, etapa esta 

realizada com a participação do gestor e especialista. No momento seguinte, o gestor 

apresenta o plano de ação para o avaliado. A partir de então o gestor fica responsável por 

acompanhar o desempenho do avaliado. Este método proporciona uma avaliação profunda 

transformando-o em método demorado e caro, visto que exige muito tempo do gestor e do 

especialista para cada funcionário. Outro ponto negativo neste método seria a não participação 

do avaliado na construção do plano de atividades. 

 Segundo diversos autores (Maras, Tose, 2012; Silva, 2011, Milkovich; Boudreau, 

2000) o modelo mais utilizado é o  denominado escala gráfica. Marras e Tose (2012, p. 59) 

explicam o método da seguinte forma: “a escala gráfica é um método que consiste na 

utilização de formulários de dupla entrada, no qual, no sentido horizontal, são mostrados os 

fatores/competências que servirão para avaliar as pessoas”. Os graus de avaliação são 

definidos por conceitos (excelente, bom, ruim) ou por pontos. Os fatores/competências são 

conceituados no sentido vertical. É importante descrever cada fator de forma que qualquer 

avaliador possa realizar a avaliação de forma correta. A seguir, um exemplo de formulário de 

avaliação utilizando o método de escalas gráficas. 
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Quadro 7- Exemplo de formulário de avaliação- escala gráfica 
Funcionário: 
Cargo:
Avaliador:

Descrição da competência
Avaliação

1 2 3 4 5

Comportamento ético                    
Atitude pautada pelo respeito ao próximo, 
integridade, senso de justiça, 
impessoalidade nas ações e valorização do 
conceito de cidadania e do bem público

Comunicação                                 
Capacidade de se expressar de maneira 
clara, objetiva e adequada, contribuindo 
para atingir os objetivos da organização.

Qualidade do trabalho        Capacidade 
de realizar atividade de forma organizada, 
clara, consistente e objetiva, atingindo os 
objetivos pré-estabelecidos

 
Fonte: Adaptação simplificada de Cardoso (2007, apud Maras e Tose, 2012) 
 

Autores como Marras e Tose (2012) e Chiavenato (2010) apresentam críticas a este 

método, alguns pontos negativos são: a não participação do avaliado, avaliação estritamente 

do passado, possibilidade de subjetividade do avaliador, homogeneidade no tratamento das 

pessoas independente do cargo exercido e rigidez do instrumento. 

 Ao discutir sobre os métodos de avaliação de desempenho, surge um item importante 

para destaque sobre quem deve participar do processo e realizar diretamente a avaliação. Nos 

últimos anos a técnica de Avaliação 360º tornou-se tendência (Hipólito e Reis, 2002). Esta 

técnica visa obter maior número de informações sobre o desempenho de um funcionário, a 

partir da ampliação da quantidade de pessoas que o avaliam (Silva, 2001). O objetivo da 

avaliação 360º é fornecer um feedback acerca do desempenho dado por todos aqueles que 

formam a sua cadeia de valores, os contatos diários do funcionário, desde pares, chefias, 

clientes externos, internos e equipes. Para que o resultado agregue valor construtivo para o 

avaliado, todos os participantes do processo devem ser treinados. 

 Brandão et al (2008) pressupõem 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. Assim, ao enriquecer 

a mensuração do desempenho profissional, a avaliação 360º pode contribuir para tornar mais 

preciso o diagnóstico de competências.  
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  Para Faria (2012) a avaliação 360º ajuda as chefias a obter informações sobre o 

funcionário, de várias fontes, sob várias percepções, nas diversas óticas, de todos que lidam 

de certa forma com o empregado, sendo o ponto positivo do modelo de avaliação 360º. A 

avaliação por múltiplas fontes apresenta vantagens e desvantagens em relação aos métodos 

convencionais, independentemente da terminologia adotada ou da quantidade de avaliadores. 

Edwards e Ewen, (1996 apud Brandão et al, 2008) destacam algumas como, por exemplo a 

obtenção de avaliações mais ricas e precisas, bem como à possibilidade de gerar maior 

comprometimento dos envolvidos no processo. Entre as desvantagens, é possível mencionar a 

complexidade operacional do modelo (pela ampliação do número de avaliadores) e a 

possibilidade de, na auto-avaliação, os funcionários se super avaliarem em benefício próprio. 

Marras e Tose (2012) ressaltam outros pontos. Entre as vantagens, destaca-se o maior grau de 

participação e maior percepção de justiça por parte dos avaliados. O que por outro lado, 

aumenta o custo do processo e demanda mais tempo para ser administrado. 

 Lopes, et al (2007) defendem que quando utilizado o modelo de gestão de 

desempenho através da avaliação de 360º é possível encontrar uma maior aprovação por parte 

dos avaliados, pois o fato de serem avaliados por pessoas diferentes faz com que aumente o 

senso de justiça e a segurança. E ainda, a confiabilidade e a impessoalidade nos resultados 

ocorrem com maior freqüência uma vez que existe um maior controle quanto aos diferentes 

feedbacks emitidos pelo avaliador.  

 Reifschneider (2008) destaca a necessidade do processo de avaliação ser justo e ser 

percebido como tal por todos os participantes.  Para esta autora o item determinante de seu 

sucesso é a responsabilidade dos avaliadores em apresentar um feedback honesto, do avaliado 

em fazer uso das informações e  da instituição em dar o apoio necessário. 

 Bergamini e Beraldo (2008) classificam a avaliação das pessoas nas organizações em 

relação a três métodos distintos, são eles: avaliação direta, avaliação conjunta e auto-

avaliação. Na avaliação direta o responsável pela avaliação é a chefia imediata do avaliado. 

Então a chefia fica responsável por avaliar todo pessoal que irá dirigir no dia-a-dia de seu 

trabalho. Já na avaliação conjunta, avaliador e avaliado conversam sobre seus desempenhos e 

às vezes preenchem juntos a ficha de avaliação de desempenho. E na auto-avaliação o 

principal ator é o próprio avaliado, ele mesmo realiza o julgamento sobre seu desempenho, 

mas isso não significa que o supervisor não participe do processo. Os mesmos autores 
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defendem também as características essenciais para que qualquer avaliação atinja os objetivos 

planejados. São elas: confiabilidade, validade, sensibilidade, objetividade e simplicidade. 

  

2.3.4 Alternativas aos modelos tradicionais 

 

 Em reação a algumas limitações dos métodos tradicionais, surgiram os métodos 

modernos. Nestes, a participação dos funcionários aumentou e a busca é pela melhoria do 

desempenho dos mesmos. Dois métodos modernos serão apresentados a seguir: a avaliação 

por objetivos e a avaliação de competências. 

 Avaliação por Resultados foi apresentada como alternativa aos métodos tradicionais, 

pois os mesmos normalmente estão dissociados de um modelo de gestão do trabalho e das 

pessoas. A avaliação por resultado mostra-se bastante adequado para as empresas que adotam 

o planejamento estratégico (GIL, 2010).  

 A avaliação participativa por objetivos (APO) ou Avaliação por Resultados é o 

modelo de avaliação no qual o processo de administração ocorre mediante estabelecimento de 

metas e prioridades. O supervisor e o subordinado, após definirem as metas, delimitam a área 

de responsabilidade de cada um em relação ao resultado da organização e assim norteiam o 

desempenho esperado por cada um de seus membros (AMARAL, et al, 2012). Esta técnica é 

considerada participativa e envolve bastante planejamento. A avaliação do desempenho neste 

modelo segue em seis etapas (REFSCHNEIDER, 2008):  

• Formulação dos objetivos consensuais;  

• Comprometimento pessoal quanto ao alcance dos objetivos conjuntamente 

formulados; 

• Negociação com o gerente sobre a alocação dos recursos e meios necessários para o 

alcance dos objetivos;  

• Desempenho;  

• Constante monitoração dos resultados e comparação com os objetivos formulados;  

• Retroação intensiva e contínua avaliação conjunta. 
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  Na formulação de objetivos consensuais, a hierarquia de objetivos deve ser 

considerada. Os objetivos podem ser classificados em três níveis: estratégicos, táticos e 

operacionais. Os objetivos estratégicos são objetivos de longo alcance e são quase sempre 

gerados a partir de anseios humanos, são os objetivos gerais da organização. Objetivos táticos 

estão relacionados aos departamentos ou unidades organizacionais, são atingidos em médio 

prazo. Os objetivos operacionais são transformados em metas detalhadas e individuais, e 

devem ser atingidas em curto prazo. A avaliação deve ser pautada nestes objetivos. A figura 3 

a seguir ilustra esta hierarquia dos objetivos. 

Figura 3- Hierarquia dos objetivos. 

 
Fonte: Carvalho, et al (1998, p. 37) 
 

 Alternativa aos modelos gerenciais tradicionalmente utilizados pelas organizações é a 

gestão por competências. A proposta é orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e 

avaliar, nos diferentes níveis da organização (individual, grupal e organizacional), as 

competências necessárias à consecução de seus objetivos, conforme explicam Brandão e 

Guimarães (2001). Segundo esses autores, a gestão por competências constitui um processo 

contínuo, que tem como etapa inicial a formulação da estratégia organizacional. Em seguida, 

a partir dos objetivos estabelecidos, é possível definir indicadores de desempenho no nível 

corporativo e metas, e identificar as competências necessárias para concretizar o desempenho 

esperado. 

 O decreto Nº 5707 em seu art. 2º inciso II define a gestão por competência como 

gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, 

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

alcance dos objetivos da instituição. 
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 Diversos autores descrevem o significado e os tipos de competências existentes. Para 

Perrenoud (2000, p. 15) “competência profissional é a capacidade de mobilizar diversos 

recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação”. Já Libâneo (2008) descreve a 

competência como o uso de conhecimentos e capacidades para fazer um trabalho, lidar com 

uma situação ou resolver problemas. Outro conceito importante que o mesmo autor destaca é 

liderança: “capacidade de influenciar, motivar, integrar e organizar pessoas e grupos a 

trabalharem para consecução de objetivos”.  

 Dutra (2009) conceitua o termo competência como a forma de se qualificar alguém 

capaz de desempenhar eficientemente determinado papel. Para Zarafian (1999, apud Faria 

2012), a competência é “a inteligência prática para as situações que se apóiam sobre 

conhecimentos adquiridos e os transformam de acordo com sua complexidade”. 

 Kilimnik, Sant’anna, Luz (2004) apresentam a seguinte definição para competência:  

Resultante de múltiplos saberes, obtidos das mais variadas formas: via transferência, 
aprendizagem, adaptação, os quais possibilitam ao indivíduo criar uma base de 
conhecimentos e habilidades capazes de resolução de problemas em situações 
concretas. Nesse sentido, como um misto de múltiplos ingredientes, a competência 
revela-se mais do que simplesmente a adição de saberes parciais ou de qualificações: 
ela é uma síntese de saberes (KILIMNIK, SANT’ANNA, LUZ, 2004, p. 12).  

 

 Outros autores como Fleury e Fleury (2001, p. 187) definem competência assim: “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”. Gilbert (1978 apud Brandão, et al 2001) ressalta que “a competência 

humana é expressa em função do desempenho da pessoa no trabalho, o que envolve não 

apenas o comportamento que o indivíduo adota, mas também suas conseqüências, no tocante 

a realização”. Quando as competências são utilizadas em instrumentos de avaliação de 

desempenho no trabalho, as competências são descritas sob a forma de comportamentos 

passíveis de observação (referenciais de desempenho) para que o avaliador possa mensurar o 

desempenho do avaliado. “Só a competência não basta dentro da empresa, ou seja, o fato das 

pessoas serem possuidoras de conhecimentos, habilidade e atitudes não é garantia de que elas 

irão agregar valor à organização” (Dutra ,2004, p. 22 e 28). 

 Diante das definições acima, os autores Marras, Lima e Tose (2012, p. 21) afirmam 

que “competência não é simplesmente um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, 

porque não se trata de algo apenas pessoal. Envolve também o tipo de organização, que 

determinará o conjunto de entregas esperado das pessoas”. A figura 4 a seguir representa 
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como as competências agregam valor as organizações. Através do alinhamento entre as 

competências organizacionais e individuais é possível efetivamente agregar valor social para 

o funcionário e o valor econômico para a organização. 

 

Figura 4- Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a Organização 

 
Fonte: Fleury e Fleury, p. 188 (2001). 
 

 Desta maneira é possível entender que “a área de Gestão de Pessoas possui papel 

fundamental no processo de minimizar as lacunas de competências, na medida em que seus 

diversos subsistemas, entre eles o de Avaliação de Desempenho, podem promover ou induzir 

o desenvolvimento profissional, e, por conseguinte, a eliminação de gaps, ou lacunas, de 

competência” (CARBONE, et al 2009).  

 Diversos autores destacam que a maneira pela qual as competências humanas 

importantes à organização são descritas, merece a adoção de certos cuidados metodológicos.  

Carbone, Brandão e Leite (2005), por exemplo, recomendam a descrição das competências 

sob a forma de referenciais de desempenho, ou seja, de comportamentos observáveis no 

trabalho.  

 Vargas et al (2008) destacam os pontos positivos na implantação do modelo de gestão 
por competências: 

Incentiva o desenvolvimento de carreira, pois gera possibilidades de trajetórias 
profissionais tanto no plano horizontal quanto no vertical. O profissional tem 
oportunidade para se desenvolver conforme suas competências e seus talentos, ou 
seja, pode se aperfeiçoar e se tornar um especialista com foco no seu conhecimento, 
assim como, tornar-se um gestor de pessoas e processo, com uma visão mais 
ampliada do negócio. 
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 Diante da diversidade de métodos existentes para avaliar o desempenho dos 

funcionários, cada organização tem a liberdade e deve ajustar os métodos de acordo com suas 

particularidades respeitando sempre a cultura e os objetivos organizacionais. A figura 5 

apresenta um resumo dos métodos apresentados neste trabalho. 

 

Figura 5- Resumo de métodos de avaliação 

 
Fonte: autora 
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3- METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 Este capítulo descreve os aspectos metodológicos, as técnicas e as estratégias 

utilizadas para que os objetivos propostos fossem atingidos, mediante o estudo de caso sobre 

a avaliação de desempenho dos servidores da Instituição Federal de Ensino.  

 

3.1- CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Para a classificação da pesquisa tomou-se como base a taxionomia proposta por 

Vergara (2009), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios.  

 Quanto aos fins trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, metodológica e 

aplicada. Exploratória porque foi realizada na área de avaliação de desempenho em uma 

Instituição pública, área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. 

Descritiva porque expôs as características do processo de avaliação de desempenho na 

Instituição, sob a percepção dos servidores técnico-administrativos e seus gestores. 

Metodológica, pois está associada a quais formas e procedimentos devem ser adotados para o 

alcance do processo de avaliação de desempenho efetivo no IFF. E, finalmente, aplicada, visto 

que se propôs a resolver o problema concreto vivenciado pela Instituição.  

 Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica, documental, de campo e estudo de caso. 

Bibliográfica, pois foi realizada através de consultas em material publicado em livros, 

revistas, trabalhos acadêmicos, leis e decretos referentes à avaliação de desempenho. 

Documental porque além de todos os materiais acessíveis ao público geral, citados 

anteriormente, também foram consultadas as fontes documentais internas do IFF. A pesquisa 

é de campo porque coletou dados no IFF através de aplicação de questionários. E 

caracterizou-se como um estudo de caso, pois o IFF foi estudado detalhadamente.  

 Outra característica da pesquisa que a classifica como estudo de caso é a comparação 

com a definição dada por Yin (2010) sobre estudo de caso: “uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes”. Para o mesmo autor existem três finalidades do estudo de caso: exploratória, 
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descritiva e explanatória. O método de pesquisa realizada neste trabalho foi definida como 

estudo de caso descritivo pois descreve o processo de avaliação de desempenho no seu 

contexto. 

 Para Yin (2010) a pesquisa pode ser definida como estudo de caso quando apresenta 

as seguintes características: são coletados dados das pessoas e das instituições nas situações 

do dia-a-dia, não no confinamento do laboratório, por exemplo. E os eventos são integrados as 

necessidades do plano de coleta de dados.  

 A pesquisa pode ainda ser classificada quanto à natureza dos dados. Cresswell (2012) 

classifica as pesquisas como quantitativas, qualitativas ou como misto dessas duas 

alternativas, a pesquisa qualiquantitativa. 

  Creswell (2012) define pesquisa quantitativa como aquela que testa teorias objetivas 

através da relação entre variáveis, e que os dados são analisados por meios estatísticos. Por 

outro lado, segundo Vieira (2012), a pesquisa qualitativa, “não emprega técnica estatística, ela 

geralmente é direcionada mediante a coleta de dados entrevistado com o objeto de estudo, 

onde o pesquisador busca a compreensão do caso, através dos participantes da situação 

estudada”.  

 A pesquisa realizada neste estudo, quanto à natureza dos dados, pode ser classificada 

como qualitativa, pois para alcançar o objetivo proposto, os instrumentos utilizados coletaram 

os dados tanto através de perguntas abertas (Questionário 1) como através de perguntas 

fechadas (Questionário 2) que permitiam apenas  análises estatísticas simples, como 

percentual. O quadro 8  resume a classificação desta pesquisa. 

 

Quadro 8- Classificação da pesquisa 

Quanto aos fins Quanto aos meios Natureza dos dados 

Exploratória Bibliográfica   
Qualitativa 

Descritiva Documental 

Metodológica De Campo 

Aplicada Estudo De Caso 
Fonte: adaptado de Vergara (2009) e Creswell (2012) 
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3.2- ESTRATÉGIA ADOTADA 

 

 A primeira etapa foi a definição do problema de pesquisa e a seguir a identificação dos 

objetivos e questões. Etapa esta considerada por Yin (2010) como passo mais importante do 

processo de pesquisa. Seguindo o fluxograma identifica-se a etapa da realização das 

pesquisas, bibliográfica e documental, realizadas simultaneamente. As fontes de evidência 

utilizadas nesta pesquisa são:  

 

• Publicações acadêmicas (artigos científicos, dissertações, livros, etc. ) 

• Documentos internos do IFF 

• Registro em arquivos 

• Legislação federal sobre o tema (Lei 11.091/2005, Decreto 5.707/2010, 

Decreto 5.825/2006) 

• Questionários aplicados aos servidores 

 

 Após concluir a etapa das pesquisas foram definidas as metodologias utilizadas na 

pesquisa. A etapa seguinte foi a coleta dos dados na instituição através do diagnóstico do IFF. 

A seguir realizou-se a seleção dos modelos de avaliação de desempenho humano mais 

utilizados pelas empresas públicas e/ou privadas, a fim de escolher os modelos mais 

adequados a realidade do IFF. A etapa seguinte consistiu em aproveitar os modelos mais 

apropriados e propor um modelo específico para a instituição, podendo surgir modelo híbrido, 

ou seja, junção de modelos de avaliação distintos. O quadro a seguir consolida as fontes dos 

dados por tipo.  

Quadro 9- Fontes de dados  por  tipo 

Fontes de dados Quantitativo 

Dissertações 11 

Artigos 27 

Livros 28 

Questionários fechados 38 

Questionário aberto 8 

Leis e decretos 7 

Fonte : Própria autora 
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 Seguindo a orientação de Yin (2010), alguns cuidados foram tomados durante esta 

pesquisa: proteger os que participam do estudo de qualquer dano, proteger a privacidade e a 

confidencialidade dos participantes. Para registrar a liberação para realização da pesquisa, foi 

elaborado um termo de autorização (Apêndice A) que foi assinado pela Pró-reitora de 

Desenvolvimento Institucional e pelo Coordenador Geral da CISPCCTAE da Instituição 

estudada.  

 A seguir a figura 6 apresenta o esquema da pesquisa por meio do fluxograma. 

 

Figura 6-Fluxograma da pesquisa 

 
Fonte: Própria autora 
 

3.3 MONTAGEM E VALIDAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS  

 

 A fim de traduzir a percepção dos servidores técnico-administrativos sobre o atual 

processo de avaliação de desempenho foram utilizados questionários com 25 perguntas 

fechadas (Apêndice B), baseadas no referencial teórico levantado. Além do questionário 

fechado, foi desenvolvido também um questionário com perguntas abertas (Apêndice C). 

Estes foram enviados por e-mail para os representantes da Comissão de Análise das 

Progressões dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação (CAPSTAE), comissão 

esta, responsável pela análise das progressões de mérito profissional e possui um 

representante de cada campus da Instituição. Esta equipe lida diretamente com a execução do 
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processo de avaliação nos campi e, portanto, acrescentou sugestões pertinentes a esta 

pesquisa. 

 Ao desenvolver os questionários procurou-se manter uma linguagem simples e direta. 

As perguntas fechadas trataram de apenas uma idéia por cada pergunta e as perguntas foram 

imparciais para que não pressionassem os respondentes.  

  Porém, ainda assim, a fim de validar o questionário 2, foi realizado um teste piloto 

com 5 servidores do campus Campos-Guarus. Buscou-se selecionar servidores com 

características diferentes, como cargo, nível de escolaridade e tempo de serviço. Durante o 

teste solicitou-se aos respondentes que indicassem as perguntas nas quais havia qualquer tipo 

de dúvida ou confusão potencial. Após a realização do teste, alguns itens foram modificados 

no questionário final, que foi aplicado aos servidores. 

 

3.4 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 O IFF possui 533 servidores técnico-administrativos no seu quadro de pessoal. A 

amostra foi definida intencionalmente. Para esta pesquisa foram selecionados 45 servidores, 

todos eles exercendo suas atividades no campus Campos-Guarus. Do total de 45 servidores do 

campus, 38 deles responderam o questionário visto que 7 deles estavam afastados das 

atividades no campus por algum motivo (Férias, Cooperação Técnica, Licenças, entre outros). 

Este campus do instituto foi escolhido por ser o campus de lotação da pesquisadora e, 

portanto foi possível obter acesso direto aos envolvidos e a disponibilidade dos participantes 

foi maior. Trata-se, assim, de amostra proposital não probabilística.  

 Apesar da amostra representar 8,5% do universo geral de servidores do IFF, a pesquisa 

pode ser considerada válida já, que no quadro de servidores deste campus mais de 70% dos 

servidores técnico-administrativos já participaram do processo de avaliação por, pelo menos, 

três vezes durante sua vida profissional no Instituto, conforme mostra o gráfico 1, a seguir. 
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Gráfico 1- Tempo de serviço no IFF 

 

Fonte: Própria autora 

 

As avaliações de desempenho dos técnico-administrativos são realizadas a cada dezoito 

meses. O gráfico 1 demonstrou que 50% dos respondentes trabalham na Instituição há mais de 

6 anos, enquanto 29% dos respondentes possuem tempo de serviço no IFF entre 4 anos e 6 

meses a 6 anos. Essas duas faixas de tempo de serviço, que totalizam 79%, representam 

servidores avaliados por, pelo menos, 3 vezes no modelo utilizado atualmente. Portanto, 

podem demonstrar com segurança sua percepção sobre o processo, já que possuem 

experiência na participação no mesmo.  
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4- ESTUDO DE CASO 

 

4.1 – HISTÓRIA DOS INSTITUTOS FEDERAIS E CARACTERIZAÇÃO DO IFF 

 

 Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia foram criados pela Lei Nº 

11.892 de 29/12/2008 a partir dos CEFET’s, escolas agrotécnicas e escolas vinculadas às 

universidades. O projeto de expansão da Rede Federal foi iniciado em 2005. A proposta do 

Governo Federal foi criar um modelo institucional totalmente inovador quanto à prática 

político-pedagógica. Com característica estrutural multicampi e pluricurricular, sem abdicar 

do princípio de ser instituição única e singular.  O objetivo é verticalizar a organização 

pedagógica, da educação básica a superior. Permitindo assim uma integração entre os diversos 

níveis de educação. Além de favorecer o desenvolvimento local e regional, através do diálogo 

vivo e próximo da sociedade. 

 Atendendo aos objetivos da nova institucionalidade proposta, o IFF atua nos três 

níveis da formação profissional. Trabalhando na educação inicial e continuada de 

trabalhadores, oferece cursos técnicos e cursos superiores de tecnologia, ensino médio, 

educação de jovens e adultos, Licenciaturas, Cursos de Pós-graduação e Mestrado. 

 A missão do IFF descrita no PDI (2010-2014) é:  

 

Formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos 
diferentes níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, com 
ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, bem como 
realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento científico e tecnológico de 
novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos 
e a sociedade em geral, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo 
mecanismos para a educação continuada e criando soluções técnicas e tecnológicas 
para o desenvolvimento sustentável com inclusão social, visa à integração sistêmica 
dos diversos campi pautada em uma estrutura multicampi e pluricurricular. 

 

 

 De acordo com indicadores da avaliação institucional 2012, o IFF atende a 

aproximadamente 13 mil alunos, distribuídos nas seguintes modalidades: curso técnico 

presencial, curso técnico EAD, graduação, especialização e cursos do PRONATEC.  

 Apesar da nova institucionalidade alterada em 2010, o IFF é uma instituição 

centenária criada em 23 de setembro de 1909 por meio do Decreto N°. 7.566, que criou as 

Escolas de Aprendizes Artífices, com o propósito de educar e proporcionar oportunidades de 

trabalho para os jovens das classes menos favorecidas. Durante sua jornada centenária passou 
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por diversas mudanças e avanços, como a mudança para Escola Técnica Federal (1922), 

mudança para Centro Federal de Educação Tecnológica (1990) e a criação de outras unidades 

(a partir de 1998). 

 O IFF atua no Estado do Rio de Janeiro com unidades em municípios das Regiões 

Norte e Noroeste Fluminense, Região dos Lagos e Região Metropolitana e conta com um 

quadro de pessoal composto por 692 servidores docentes e 533 servidores técnico-

administrativos em Educação (Abril/2014), distribuídos entre as suas 8 unidades  em pleno 

funcionamento, a saber, Campus Campos Centro, Campus Campos Guarus, Campus Macaé, 

Campus Quissamã, Campus Cabo Frio,  Campus Itaperuna e Campus Bom Jesus, além da 

Reitoria . A figura 7 apresenta a localização geográfica das unidades do IFF. 

  

  

 

 

 

Figura 7- Área de atuação do IFF 

Fonte: www.iff.edu.br 
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Por sua vez, o campus Campos Guarus, campus no qual os servidores participaram da 

pesquisa, o número de servidores docentes é 60 e o quantitativo de servidores técnico-

administrativos é 45. Este campus foi criado através de ato governamental da Lei n° 11.195, 

de 18 de novembro de 2005 e autorizado a funcionar através da Portaria Ministerial de N° 

1.971, de 18 de dezembro de 2006. O Campus Campos-Guarus, foi concebido para atender a 

população de Guarus, situado à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, na cidade de 

Campos dos Goytacazes.  

Os cursos oferecidos nesta unidade são técnicos integrados em Eletrônica e Meio 

Ambiente, cursos seqüenciais pós-médio em Eletromecânica, Farmácia e Enfermagem, o 

Programa de Ensino de Jovens e Adultos nas áreas de Meio Ambiente e Eletrônica, voltado 

para maiores de 18 anos que ainda não cursaram o ensino médio, além do curso de graduação 

em Engenharia Ambiental. Atualmente são atendidos cerca de 1500 alunos em todos os 

cursos do campus Campos-Guarus. A figura 8, a seguir, ilustra o organograma simplificado 

da unidade a fim de uma melhor compreensão da estrutura do campus estudado. 

 



56 
 

 

Figura 8- Organograma do campus Campos- Guarus 

 
Fonte: Baseado na estrutura organizacional definida pela portaria Nº 758 de 8 de novembro de 2013 do IFF. 
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4.2- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO IFF 

 

 Em seu plano de desenvolvimento dos Integrantes do PCCTAE, o IFF define o 

programa de Avaliação de desempenho como instrumento gerencial que permite mensurar os 

resultados obtidos pelo servidor ou pela equipe de trabalho, que deverá ocorrer mediante 

critérios objetivos decorrentes de metas institucionais descritas no PDI Institucional, 

previamente pactuadas com as equipes de trabalho com a finalidade de subsidiar a política de 

desenvolvimento institucional e do servidor. 

 Os objetivos do Programa de Avaliação de Desempenho conforme o Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 

em Educação do IFF são: 

� Atender às determinações legais e assim efetivar as progressões por mérito 

profissional; 

� Incentivar a reflexão dos servidores acerca de suas responsabilidades para com o 

desenvolvimento das atividades de trabalho seja individual ou nas equipes e seu 

compromisso com os objetivos institucionais; 

� Permitir acompanhamento gerencial e da comunidade interna dos resultados; 

� Subsidiar as ações de desenvolvimento do servidor técnico-administrativo em 

educação seja através de programas e projetos de capacitação, de dimensionamento da 

força de trabalho ou, ainda, de ações voltadas ao favorecimento de ambiente agradável 

e produtivo de trabalho. 

 O processo de avaliação de desempenho no IFF é realizado através de três avaliações. 

A metodologia de duas delas segue na escolha de uma nota entre as opções 2, 4, 6, 8 e10 para 

os dez critérios estabelecidos, ou seja, a avaliação tem foco comportamental e utiliza o 

método da escala gráfica. 

 Uma das etapas é a auto-avaliação (Anexo 1) no qual cada servidor, como já indica o 

próprio nome, escolhe uma nota para sua avaliação a respeito dos seguintes critérios: 
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� Pontualidade/Assiduidade: se o servidor cumpre a jornada de trabalho pré-

estabelecida tanto na questão horário quanto na questão freqüência.  

� Desenvolvimento Pessoal e Profissional: se o servidor demonstra interesse na 

melhoria de seu desenvolvimento pessoal e profissional, procurando por seus próprios 

meios ou solicitando junto a sua coordenação/gerência/diretoria, oportunidades de 

qualificação e aperfeiçoamento pessoal e profissional, na área de atuação, buscando 

melhorar sua participação em programas/projetos/atividades institucionais. 

� Relacionamento Interpessoal: quanto à capacidade de se relacionar com as outras 

pessoas dos diversos níveis hierárquicos e culturais, promovendo um ambiente de 

trabalho cooperativo, agradável e produtivo. 

� Flexibilidade/Adaptabilidade às Mudanças: a respeito da capacidade de 

compreender e dar respostas às novas situações de trabalho; adaptar-se com agilidade 

às mudanças de metodologias, processos, tecnologias. 

� Comunicação: quanto à capacidade de se expressar de forma clara, objetiva e 

adequada. Capacidade de possibilitar feedback no dia-a-dia do trabalho. Capacidade 

de descentralizar informações para o desenvolvimento das atividades/serviços. 

� Comportamento Ético: a respeito da capacidade de resolver problemas, onde a 

questão ética tem lugar de destaque, não apenas no discurso, mas especialmente em 

exemplos práticos do dia a dia. Sua atitude é pautada pelo respeito ao próximo, 

integridade, impessoalidade nas ações e confiabilidade. 

� Qualidade do Trabalho: Se o servidor apresenta habilidades pessoais e 

conhecimentos requeridos para o exercício do cargo ou função, capacidade de aplicar 

o conhecimento adquirido no uso de metodologias, tecnologias, etc. para melhorar o 

desenvolvimento das atividades, com objetividade, precisão, integralidade e 

organização atingindo os objetivos pré-estabelecidos. 

� Planejamento: quanto à capacidade de desenvolver atividades/serviços de forma 

organizada, ou seja, com seqüência de ações necessárias para atingir objetivos e metas 

funcionais e institucionais. 
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� Utilização de Materiais e Equipamentos: o nível de Capacidade de utilização dos 

recursos materiais, equipamentos, considerando os fatores de custos, disponibilidade, 

uso correto e ético, etc. 

� Capacidade para Resolver Problemas: a respeito da capacidade de resolver 

imprevistos, situações novas surgidas no trabalho buscando solucioná-las com eficácia 

e eficiência, a partir do conhecimento e experiência, para alcançar os objetivos e metas 

esperadas; capacidade de lidar e procurar solucionar conflitos, opiniões divergentes e 

condições adversas no ambiente de trabalho e a capacidade de apresentar idéias ou 

sugestões tendentes ao aperfeiçoamento das atividades. 

 A outra avaliação é feita pela equipe de trabalho ligada diretamente ao servidor que 

está sendo avaliado (Anexo 2). A equipe estabelece notas para os seguintes critérios: 

• Conhecimento: quanto à capacidade de aplicar o conhecimento adquirido no 

desenvolvimento das atividades da equipe de trabalho, desempenhando-as com 

precisão, integralidade, objetividade e organização atingindo os objetivos pré-

estabelecidos. 

• Iniciativa e Criatividade: a respeito da capacidade de visualizar novas situações 

surgidas no desempenho do trabalho em equipe, buscando solucioná-los, assim como 

de apresentar idéias ou sugestões tendentes ao aperfeiçoamento das atividades. 

• Responsabilidade: se o servidor assume com responsabilidade as atividades que lhe 

são confiadas pela equipe de trabalho. Comprometimento com os objetivos, prazos e 

execução das atividades que lhe são confiadas. 

• Colaboração: quanto à capacidade de colaborar com os colegas da equipe de trabalho 

na realização de tarefas conjuntas. 

 

 Os outros seis critérios restantes são os mesmos itens da auto-avaliação: 

relacionamento interpessoal; flexibilidade e adaptabilidade ás mudanças; comunicação, 

comportamento ético, qualidade no trabalho e capacidade de resolver problemas.  
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 No caso do servidor que possui cargo de chefia, através das funções gratificadas ou 

cargos de Direção, existem formulários específicos (Anexos 3 e 4) que analisam critérios 

diferentes na hora da avaliação. Na auto-avaliação da chefia os critérios são estes: 

• Liderança: Capacidade de incentivar a participação criativa e responsável da equipe 

de trabalho nas atividades da Coordenação/Gerência/Diretoria; Se o servidor 

proporciona um clima positivo de inter-relacionamento, de forma que a equipe de 

trabalho possa contar com apoio e compreensão, principalmente na gestão de conflitos 

e se a chefia delega competências estimulando a iniciativa e criatividade, respeitando 

as tomadas de decisão sugeridas pela equipe e o desenvolvimento pessoal e 

profissional da equipe. 

• Comunicação: Receptividade para ouvir e entender o outro e se a chefia busca e 

divulga informações de interesse da equipe de trabalho e do setor. 

• Planejamento: Promove a análise da realidade: levantamento das possibilidades e 

limitações para proposição de ações futuras, estabelecendo planos de ação condizentes 

com os objetivos traçados. 

• Decisão: Toma decisões com segurança, coerência e imparcialidade para o bom 

desenvolvimento das atividades e das pessoas e se motiva a participação do grupo em 

decisões que envolvem as atividades do setor. 

• Supervisão: Capacidade de orientar e acompanhar a execução das tarefas da equipe 

de trabalho e a capacidade de perceber e compreender os possíveis problemas que 

estejam interferindo no trabalho, discutir e promover as possíveis soluções. 

 Na avaliação feita pela equipe de trabalho, a chefia é avaliada pelos seus 

colaboradores do setor, sob a luz dos mesmos critérios citados acima. 

 A última etapa, tanto para o processo de servidor com ou sem cargo de chefia, é o 

parecer final da chefia imediata (Anexo 5). Neste formulário, a chefia, com base nos 

instrumentos de Auto-Avaliação e Avaliação da Equipe de Trabalho, escolhe uma ou mais 

opções seguintes para definir o desempenho do servidor: 

• Demonstra competências altamente relevantes na sua atuação profissional. 
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� De acordo com as qualidades que apresenta, poderia ser mais bem aproveitado em 

outra atividade no próprio setor de trabalho. 

� Apresenta bom desempenho no trabalho, porém necessita de capacitação. 

� De acordo com as qualidades que apresenta poderia ser melhor aproveitado em outro 

local de  trabalho (identifica qual setor). 

� Apresenta-se desmotivado e acomodado. 

� Desconhece os objetivos do setor de trabalho e da Instituição. 

  Além de escolher um desses itens, a chefia imediata precisa preencher o campo da 

média final que é calculado conforme explicação a seguir: 

 

 Pontos obtidos na Auto-avaliação (AA) : _______  

 Pontos obtidos na Avaliação da Equipe (AE) :  _______ 

 Resultado Final =  _(AA =  ___  X 40) + (AE  =_ ___ X 60)_    

                                                           100 

 Pontuação final obtida: _______  

 

 Para obter a progressão por mérito o servidor precisa atingir no mínimo a média 50.  A 

avaliação é aproveitada também para que o servidor utilize desse momento para expor suas 

críticas, informar em que está se capacitando ou deseja se capacitar e dar sugestões a respeito 

do ambiente de trabalho.  

 

4.3- ANÁLISE DOS RESULTADOS SOBRE A PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES DO IFF 

 

 Em busca da melhoria do processo de avaliação presente no IFF, foram aplicados 

questionários aos servidores para que os mesmos demonstrassem sua percepção e 

contribuíssem com sugestões sobre o modelo atual de avaliação. Foram dois grupos 

pesquisados, os servidores da CAPSTAE e os servidores técnico-administrativos do campus 
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Campos Guarus.  A seguir serão apresentados os resultados dos questionários devidamente 

tabulados e interpretados.     

 

4.3.1-  Percepção dos servidores da CAPSTAE 

 

 O questionário utilizado como instrumento de pesquisa para o grupo de servidores da 

CAPSTAE (apêndice A)  é composto por quatro perguntas abertas nas quais foi possível cada 

respondente discorrer sua opinião de forma totalmente livre. Além das perguntas abertas sobre 

o processo de AD, foram realizadas perguntas que pudessem descrever basicamente o perfil 

dos respondentes. Nesta etapa da pesquisa o foco era obter críticas e sugestões a partir da 

experiência vivenciada por servidores que trabalham cotidianamente na execução do processo 

de avaliação de desempenho em todos os campi do Instituto. Para cada campus houve a 

participação de um servidor. Cada respondente será identificado nesta pesquisa como R1 a R8 

pois foram 8 respondentes.  

O quadro 10 a seguir mostra a caracterização dos respondentes: 

Quadro 10- Caracterização dos respondentes 

Respondente Cargo Escolaridade Tempo de serviço no 
IFF 

R1 Assistente em administração Especialização 8 anos 

R2 Assistente em administração Graduação 5 anos 

R3 Assistente em administração Graduação 3 anos 

R4 Assistente em administração Ensino Médio 3 anos 

R5 Assistente em administração Especialização 18 anos 

R6 Assistente em administração Especialização 4 anos 

R7 Assistente em administração Especialização 19 anos 

R8 Assistente em administração Graduação 20 anos 
Fonte: Própria autora 

 

Na primeira pergunta realizada, os respondentes foram questionados sobre o 

conhecimento dos mesmos a respeito de quais são os objetivos gerais de um processo de 

avaliação de desempenho. Todos eles disseram saber quais são os objetivos e os descreveram 

conforme quadro a seguir. 
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Quadro 11- Objetivos gerais da AD para os servidores da CAPSTAE 

Respondente Objetivo geral da avaliação de desempenho 

R1 Promover uma análise em relação aos quesitos relevantes ao 
desenvolvimento profissional do servidor. Assim como, levantar pontos que 
possam ser aprimorados. 

R2 Avaliar o desempenho atual do servidor, propor pontos para melhoria e 
verificar se o desenvolvimento ocorreu. 

R3 Acompanhar e mensurar o desempenho do servidor e dos chefes de setor em 
interstícios de 18 meses. Poder analisar o perfil profissional do servidor e 
observar se este é compatível com a função que desempenha, se o mesmo 
poderia ser melhor aproveitado em outro setor, se necessita de capacitação ou 
se apresenta desmotivado. 

R4 Buscar a melhoria da qualidade de trabalho. 

R5 O processo de avaliação de desempenho é um momento muito importante 
para a gestão. É o momento em que o servidor e a gestão refletem sobre sua 
prática e diagnostica ações necessárias para melhorar e desenvolver 
competências necessárias para o desenvolvimento da instituição. 

R6 Serve para identificar competências do servidor; seu relacionamento com a 
equipe, bem como a versão do servidor sobre sua atuação. 

R7 Permitir que o servidor se auto-avalie, de forma que possa refletir sobre sua 
atuação nas atividades institucionais, bem como sobre o nível de seu 
envolvimento com as mesmas e possíveis interferências;  Permitir que a 
equipe de trabalho avalie o desempenho do servidor avaliado, em diversos 
aspectos, de forma a indicar seu nível de participação nas atividades e 
possíveis interferências; Possibilitar, ao servidor avaliado e à sua equipe, 
com base na avaliação realizada, a possibilidade de reorientação tanto das 
atividades desenvolvidas pelo avaliado quanto da equipe com a qual este 
interage. Estabelecer diálogo entre os envolvidos no processo, visando 
otimizar o desempenho do servidor e da equipe. 

R8 Atender aos objetivos da instituição da melhor forma possível, como também 
detectar problemas com determinado servidor, buscando de alguma forma 
auxiliá-lo a resolver seus problemas como o de setores da instituição. 
Acredito que a avaliação de desempenho tenha como seu principal objetivo 
auxiliar os dirigentes e os setores de recursos humanos das instituições a 
resolverem os problemas relacionados ao desempenho funcional dos 
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servidores. Nunca com caráter punitivo, mas de detecção de problemas e 
busca de soluções. 

Fonte: Própria autora 

 

A partir das respostas apresentadas é possível perceber que todos os respondentes 

entendem o papel da avaliação de desempenho. Os respondentes R3, R5, R7 e R8 

demonstram maior compreensão e detalham com maior propriedade os objetivos, defendendo 

inclusive sua importância para a gestão. De maneira geral os objetivos da avaliação de 

desempenho são conhecidos pelos membros da CAPSTAE e pode ser resumido em otimizar o 

desempenho do servidor e da equipe. 

A segunda questão destaca a opinião dos respondentes sobre o atendimento ou não dos 

objetivos no modelo de avaliação do IFF e por que ocorre desta maneira. O quadro 12 a seguir 

apresenta tais respostas. 

Quadro 12- Atendimento dos objetivos segundo os respondentes 

Respondente  Os objetivos são atendidos? Por quê? 

R1 Quando as pessoas envolvidas respondem com seriedade aos formulários, 
acredito que a ferramenta atenda ao objetivo. 

R2 Não, porque na maioria das vezes a avaliação é feita sem critério. As 
pessoas têm medo de avaliar o servidor e acham que pode ter represálias. 
Elas pensam que se avaliar bem o colega, com alta pontuação, sua avaliação 
será bem pontuada. Isso acaba gerando um grande número de avaliações que 
têm pontuação máxima. 

R3 Na minha opinião os objetivos da AD são atendidos no modelo de avaliação 
do IFF. Porque os formulários de Auto avaliação e avaliação do servidor 
pela equipe são feitos de forma separada, assim é possível ver como o 
servidor vê o seu desempenho e como a equipe o vê, e a partir daí é possível 
estabelecer um comparativo. Posteriormente, o chefe imediato de posse dos 
instrumentos pode, juntamente com sua própria análise, observar o perfil do 
servidor em relação a função que desempenha e emitir um parecer. É fato 
que no dia a dia vão sendo criados vícios que atrapalham a efetividade do 
instrumento, mas a concepção da avaliação é boa. 

R4 Não são. Existe uma relação de camaradagem com o colega ou de punição 
quando não é bem quisto. Busca-se somente o valor do retorno financeiro do 
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procedimento. 

R5 Não. Infelizmente a avaliação de desempenho, atualmente, é vista como um 
momento em que “preenche” o formulário para “aumentar” o salário. Ou 
seja, o pré-requisito para ter um aumento no salário. 

R6 Parcialmente. Os critérios de pontuação poderiam ser revistos. 

R7 Parcialmente, pois a avaliação é feita, em geral, sem muito envolvimento 
dos atores do processo, sem adoção de uma atitude realmente crítica diante 
dos itens a serem avaliados. Não se percebe um diálogo efetivo entre as 
partes envolvidas.Os critérios avaliados também merecem ser reavaliados, 
pois necessitam de serem ajustados à realidade atual. 

R8 Não tenho muita certeza, pois ainda temos muito dentro de nossas 
instituições o “fraternalismo” envolvendo as relações entre servidores, e 
muitos chefes por conta deste “fraternalismo” fazem vista grossa a defeitos 
ou falhas detectadas em seus servidores. Eu espero que a AD tenha atendido 
ao objetivo que se presta, mas não tenho cem por cento de certeza quanto a 
isso. 

Fonte: Própria autora 
 

Para os representantes da CAPSTAE, os objetivos de uma avaliação de desempenho não 

são atingidos totalmente no modelo utilizado no IFF. Os respondentes destacaram os motivos 

pelos quais esses objetivos não são atingidos, são eles:  

• Falta de envolvimento e seriedade dos atores no processo 

• Ser considerado apenas etapa para ganho financeiro 

• Necessidade de revisão dos critérios 

• “Fraternalismo” entre os servidores 

• Presença de vícios que atrapalham a efetividade do instrumento 

• Medo em avaliar o colega 

Na pergunta seguinte, os representantes da CAPSTAE foram questionados sobre as 

dificuldades encontradas durante a execução do processo de avaliação de desempenho no seu 

campus de atuação. As respostas consolidadas são apresentadas no quadro a seguir. 
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Quadro 13- Dificuldades na execução da avaliação 

Respondente Dificuldades 

R1 A dificuldade é fazer os servidores entenderem que a avaliação não é 
simplesmente uma ferramenta para se alcançar a progressão funcional por 
mérito e sim um instrumento que promoverá discussões no intuito de 
aprimorar as relações de trabalho e conseqüentemente a qualidade do 
mesmo. 

R2 Avaliação não é feita com critério; não se percebe a importância da 
avaliação; perda de um processo importantíssimo para a gestão; os 
resultados da avaliação não são sistematizados, o que gera impossibilidade 
de utilização da avaliação em outros processos, como o treinamento. 

R3 Uma dificuldade encontrada é o fato de que, talvez seja apenas impressão, 
mas em muitos setores a equipe parece dar notas acima da realidade, muito 
altas, como se estivessem “ajudando” o colega, para talvez evitar um clima 
ruim e quando forem avaliados, posteriormente, receberem o mesmo tipo 
de avaliação. O que é algo errado, uma vez que dando notas acima da 
realidade, é tirado do servidor a oportunidade de refletir e melhorar em seu 
desempenho. Outro ponto é a dificuldade de coletar e dar o devido 
tratamento as informações que o servidor informa em seu instrumento de 
auto-avaliação, como nos campos de descrição das atualizações 
profissionais no último interstício e de sugestões de melhoria no ambiente 
de trabalho e de capacitação para melhorar o desempenho no cargo. 
Informações que passam despercebidas na maioria das avaliações, mas que 
tem grande importância como ferramentas de gestão. 

R4 Exatamente a visão fechada quanto a real função desta avaliação. Eu 
mesmo quero tentar melhorar a minha e a dos meus colegas quanto a real 
função desta avaliação. Reconheço que devo aprender e apreender essa 
verdadeira função. 

R5 Vejo necessidade de reformular o instrumento de avaliação de 
desempenho. Os diretores/coordenadores precisam entender o que é o 
processo de avaliação de desempenho e quais são as vantagens de se levar 
esse momento com mais seriedade. 

R6 Os servidores têm receio em avaliar os colegas; logo, nem sempre a AD 
reflete a realidade. 

R7 A falta de entendimento do valor real da avaliação de desempenho para o 
sucesso do trabalho em equipe e a superficialidade durante sua realização. 
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Na maioria dos casos, faltam diálogo e senso crítico entre os participantes 
do processo.  

R8 Setores com poucos funcionários, reduzindo o espaço amostral de análises 
individuais, “fraternalismo”, em alguns casos, demora nas análises das 
chefias, descrédito dos próprios servidores com a atual situação dos 
servidores. 

Fonte: Própria autora 

 

 Apesar de cada respondente atuar em um campus diferente do Instituto, é possível 

perceber que as dificuldades na execução da avaliação são muito próximas. As dificuldades 

mais apontadas são superficialidade dos atores, falta de entendimento do real papel da 

avaliação e a não sistematização dos resultados da avaliação para que sejam articulados com 

outros processos.  

 Na última pergunta do questionário, os representantes deveriam apontar as mudanças 

que os mesmos consideravam pertinentes de acontecer no processo atual do IFF. O quadro a 

seguir resume essas respostas. 

Quadro 14- Sugestão de mudanças no processo 

Respondente  Sugestão de mudanças 

R1 Não sei, mas acho que talvez uma melhor apresentação do instrumento aos 
servidores de modo que compreendessem que o momento da avaliação é 
momento de reflexão, de ouvir o outro, e de poder contribuir para melhoria 
do serviço prestado ao público. 

R2 - Mudança de cultura quanto à importância e à forma correta de se fazer a 
avaliação; - Avaliação em períodos menores; - Verificação da possibilidade 
de utilizar a avaliação 360º; - Sistematização do resultado da avaliação para 
utilização em outros processos. 

R3 Mudaria o conceito, ou seja, a forma como são dadas as notas. Talvez 
incluindo legendas como, excelente, ótimo, bom, regular e ruim. Para 
auxiliar a pessoa que dará a nota. Incluiria também, no Formulário de 
avaliação do servidor pela equipe um texto lembrando a importância de se 
dar notas o mais próximo da realidade do servidor, pois esta é a melhor 
forma de ajudar o servidor. 
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R4 Tentaria melhorar a conscientização dos servidores da real função da 
avaliação. Acho que falta aplicabilidade dos dados contidos nessas 
avaliações o que não ocorre na prática. Sabendo o que mudará na vida do 
servidor com a real aplicação dos dados contidos nessa avaliação 
poderemos, por assim dizer, entender o real significado da avaliação e 
definitivamente entender que o resultado financeiro seja o menos importante 
nesta balança.  

R5 Penso que a área de desenvolvimento de pessoas deveria trabalhar de forma 
articulada. E o resultado da avaliação de desempenho precisa ser utilizado 
como instrumento necessário para ajudar a instituição e servidor a se 
desenvolverem conjuntamente. 

R6 Informar de forma mais clara aos servidores e principalmente, aos que se 
encontram em cargos de chefia, a importância da AD, para que retratem a 
realidade mostrando que a intenção não é punir, e sim buscar o 
aperfeiçoamento do servidor. 

 

R7 Faria uma revisão geral nos critérios avaliados e nos conceitos a serem 
atribuídos a cada item, fazendo os ajustes necessários. Acredito que seja 
preciso adotar uma ampla divulgação de como participar desse processo de 
avaliação, tanto como servidor avaliado quanto como chefia/equipe. 

R8 Acredito ser importante um acompanhamento com um período de tempo 
menos extenso. Acredito numa avaliação a cada mês ou a cada bimestre, 
buscando detectar com mais brevidade problemas de comportamento, 
produtividade para que na época de sua Avaliação de Rotina o mesmo possa 
ter uma avaliação mais satisfatória, ou uma avaliação mais perto da 
realidade. Acredito que não só seu setor, mas de alguma forma, outros 
setores possam ajudar na avaliação de um funcionário. 

Fonte: Própria autora 

 

 A partir das respostas apresentadas, a principal questão evidenciada como necessidade 

de mudança é a conscientização dos servidores sobre a importância da avaliação. Para os 

representantes da CAPSTAE, os servidores necessitam reconhecer que uma avaliação que 

reflete o desempenho real dos mesmos pode ajudar na melhoria do trabalho e 

conseqüentemente na melhoria da qualidade do serviço prestado à comunidade. Os 
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respondentes destacaram também a necessidade de reformular os questionários e a diminuição 

do intervalo entre a realização das avaliações.  

 
4.3.2- Percepção dos servidores técnico-administrativos 
 

 O segundo grupo participante da pesquisa foram os técnico-administrativos que atuam 

no campus Campos Guarus. A partir das respostas do grupo da CAPSTAE algumas perguntas 

fechadas foram elaboradas para os servidores a fim de confirmar alguns apontamentos feitos 

pelos representantes de todos os campi. O questionário apresentava 25 perguntas fechadas e 

as respostas proporcionaram conclusões que serão expostas a seguir.  

 As primeiras questões objetivavam a identificação de algumas características dos 

respondentes, como tempo de serviço no IFF, nível do cargo e escolaridade atual. Os gráficos 

a seguir apresentam os resultados. 

 A questão Nº 1 perguntava aos servidores o tempo de serviço dos mesmos no IFF, 

conforme gráfico 1 apresentado anteriormente, no capítulo da metodologia,  metade (50%) 

dos servidores que responderam a pesquisa já atuam no IFF há mais de 6 anos. 

A questão Nº 2 buscou definir o perfil dos respondentes quanto ao nível do cargo. 

Conforme o gráfico 2 apresenta, 61 % dos respondentes são servidores com cargo de nível 

médio e 39% com cargo de nível superior. 

Gráfico 2- Nível de escolaridade exigido para o cargo 

 
Fonte: Própria autora 
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Na questão Nº 3 os servidores deveriam assinalar o seu respectivo grau de 

escolaridade. O gráfico 3 apresenta os resultados que demonstram que pelo menos 63% (24% 

Mestrado + 39% Especialização) dos servidores possuem titulação além do exigido para 

ingresso no cargo. Destacando assim o alto nível de capacitação dos mesmos. 

Gráfico 3- Nível de escolaridade dos respondentes 

 

Fonte: Própria autora 

 

 A partir da questão Nº 4 os servidores foram questionados a respeito das suas 

experiências no processo de avaliação de desempenho. Na pergunta nº 4, os servidores 

deveriam informar se os mesmos já possuíam alguma experiência de avaliação de 

desempenho em outro ambiente de trabalho externo ao IFF. O percentual de respondentes que 

já tinham sido avaliados em outra experiência era de 37%, enquanto 63% dos servidores só 

participaram ou participam de avaliação de desempenho no IFF.  

 Treinar os atores envolvidos no processo de avaliação para que sua participação ocorra 

de forma tranqüila e segura é esperado em qualquer processo de avaliação. Na questão Nº 5, 

os servidores responderam se receberam ou não algum tipo de treinamento e se os mesmos se 

sentiam capacitados para avaliar os colegas de trabalho. Nos resultados nenhum servidor 

afirmou ter recebido treinamento, porém, mesmo assim, 68% dos respondentes se sentem 

capacitados para tal tarefa, enquanto os outros 32% não se sentem capacitados para avaliar os 

colegas. O comentário a seguir sinaliza a necessidade do treinamento: 
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Os servidores e chefias deveriam receber orientações para realização da 
avaliação, a fim de evitar equívocos e injustiça. 

 

 Os representantes da CAPSTAE, no momento de discorrer sobre as dificuldades no 

processo de avaliação, citaram que os servidores demonstram algum tipo de receio em avaliar 

os colegas. Na questão Nº 6, os servidores deveriam afirmar se apresentavam ou não algum 

grau de receio para avaliar os colegas. O gráfico 4 mostra o resultado. 

Gráfico 4- Grau de receio dos respondentes em avaliar 

 
Fonte: Própria autora 

 

 O resultado demonstra que mais da metade dos servidores apresentam receio, 18,4 % 

sentem muito receio e 34,2% sentem pouco receio. Por outro lado 47,4% ficam a vontade em 

avaliar os colegas. Para endossar esses percentuais, são destacados os comentários a seguir: 

A avaliação deveria ser individual e anônima (mantido o sigilo de cada 
indivíduo avaliador), depois com as notas individuais, se pode obter uma 
nota da equipe. É constrangedor defender uma postura que possa ser 
entendida como prejudicar o avaliado. 

A avaliação poderia ser feita eletronicamente e de forma sigilosa. 

 

 Apesar da proporcionalidade entre os servidores que sentem receio e não sentem 

receio, essa questão merece realmente ser trabalhada com todos os atores do processo de 

avaliação. Conforme indicaram alguns representantes da CAPSTAE. 

 No processo de avaliação de desempenho os critérios utilizados devem ser claros para 

os atores envolvidos. Na questão Nº 7 os servidores foram perguntados se entendiam com 
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clareza os critérios da avaliação de desempenho do IFF. As repostas consolidadas podem ser 

analisadas a partir do gráfico 5, a seguir. 

Gráfico 5- Clareza sobre os critérios avaliados 

 
Fonte: Própria autora 

 

Para os servidores do campus Campos Guarus, a maioria dos critérios são entendidos 

com clareza. Todos os critérios são entendidos com clareza por 32% dos servidores, enquanto 

55% entendem com clareza a maioria dos critérios. E 13% dos servidores entendem com 

clareza apenas poucos critérios. Esses dados indicam que os critérios utilizados na avaliação 

precisam ser explicados com maior cuidado e atenção para todos os servidores, a fim de 

minimizar todas as dúvidas surgidas na hora da avaliação. 

A própria legislação que define a avaliação de desempenho para os servidores técnico-

administrativos em Educação prevê que os critérios utilizados sejam objetivos. Na questão Nº 

8, os servidores expressam sua opinião sobre a objetividade dos critérios na avaliação do IFF. 

O gráfico 6 a seguir mostra que para 8% dos respondentes, todos critérios não são objetivos. 

Enquanto 16% dos servidores consideram que todos os critérios são objetivos. Porém a 

maioria dos servidores (77%) afirma que alguns critérios são objetivos, 45% defendem que a 

maioria dos critérios são objetivos, mas 32% defendem que os critérios objetivos são poucos. 
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Gráfico 6- Objetividade dos critérios utilizados 

 
Fonte: Própria autora 

 

As análises destas respostas apontam que os critérios de avaliação do IFF devem ser 

revistos e reformulados para que atendam as exigências da legislação.  

Na questão Nº 9 os servidores deveriam responder se os critérios analisados na 

avaliação são informados previamente, 76% dos servidores disseram não ser informados 

enquanto apenas 24% dizem ter conhecimento prévio dos critérios. Ou seja, no processo de 

avaliação do IFF grande parte dos servidores afirma ser avaliado em critérios que não são 

comunicados previamente, ou seja, descobrem quais critérios são avaliados somente no 

momento da primeira avaliação. O que representa uma falha no processo já que qualquer 

avaliado deve sempre saber tais critérios antecipadamente. Os comentários a seguir reforçam 

esta ideia: 

 

O servidor deveria ser informado, no momento do ingresso no órgão, em que aspectos será 
avaliado a fim de evitar surpresas. Além disso, poderia ser disponibilizado o formulário. 

Aviso quanto a prévia realização das avaliações. Geralmente são entregues atrasadas, fora 
do prazo e sem comunicação anterior. 

Há a necessidade de esclarecimento dos critérios com mais eficiência. 

 

A questão Nº 10 buscou verificar se os servidores concordam ou não com os critérios 
utilizados atualmente. O resultado pode ser visualizado no gráfico 7 . 
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Gráfico 7- Concordância com os critérios atuais 

 
Fonte: Própria autora 

 

Diante do resultado exposto, fica evidente que a maioria dos servidores não concorda 

totalmente com critérios da avaliação. Apenas 16% dos servidores concordam com todos os 

critérios. Enquanto 5% não concordam com nenhum critério, outros 8% disseram não 

concordar nem discordar. Mas 71% concordam parcialmente, ou seja, os critérios necessitam 

ser repensados para que os servidores participem do processo com maior interesse. Para 

corroborar com os percentuais apresentados, destacam-se os comentários a seguir: 

 

A forma do questionário é muito generalizada e a escala de pontuação muito larga. 

Seria necessário avaliar o questionário atual com base nas mudanças que ocorrem 
diariamente na instituição, inclusive envolvendo os servidores para que pudessem 
discutir juntos, a avaliação. Não é uma questão de criticar o que se tem hoje, mas se 
pensar num modelo mais dinâmico e rico.  

Necessidade de avaliação mais objetiva. Maior variação na escala de notas e não 
2/4/6/8/10. 

Avaliação muito subjetiva, pouco esclarecedora, sem objetivo. 

Os critérios utilizados deveriam ser os mesmos para a auto-avaliação e a avaliação 
da equipe. 

 

Uma conseqüência deste nível de discordância é o nível de motivação para participar 

do processo. A questão Nº 11 perguntou aos servidores qual era o nível de motivação para 

participar da avaliação. Conforme gráfico 8 apresenta, apenas 13% dos servidores dizem estar 

altamente motivados enquanto outros 13% afirmam não estar motivados. O nível de 
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motivação para 76% dos respondentes está médio ou baixo. A respeito da motivação em 

participar do processo, foi identificado o seguinte comentário: 

Não há motivação para avaliação, nem mesmo se tem a real dimensão do impacto 
em seu trabalho. Parece ser uma etapa meramente para manter uma formalidade. 

 

O resultado desta pergunta é coerente diante do diagnóstico anterior em que os 

servidores não concordam com os critérios utilizados. É compreensível que grande parte dos 

servidores não sintam-se altamente motivados para participar do processo, visto que não 

concordam totalmente com os critérios utilizados. 

 

Gráfico 8- Nível de motivação para participar do processo 

 
Fonte: Própria autora 

 

   No modelo de avaliação empregado no IFF, as chefias também são avaliadas por seus 

subordinados. Na pergunta Nº 12, os servidores foram questionados se as chefias devem ser 

avaliadas, e todos os servidores responderam que sim, para eles a chefia deve continuar sendo 

avaliada.  

Outro fator que influencia na motivação dos servidores é ter suas opiniões 

consideradas no dia a dia. Esta questão foi relatada na pergunta Nº 13. O resultado pode ser 

visto no gráfico 9  a seguir:  
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Gráfico 9- Freqüência de consideração da opinião dos servidores 

 
Fonte: Própria autora 

 

O seguinte comentário foi realizado a respeito deste tema: 

Acredito que a troca de experiências é fundamental e as pessoas sentem-se mais 
valorizadas quando se propõe espaços para discutir questões sobre a vida dos 
servidores.  

 

Etapa de extrema importância nas avaliações é o feedback construtivo. Aquele momento no 

qual a chefia ou os colegas repassam para o avaliado o resultado da avaliação fazendo críticas e 

elogios construtivos, a fim de que o avaliado melhore seu desempenho para próxima avaliação. Nas 

questões Nº 14 e Nº 15, os servidores foram perguntados sobre a freqüência que recebem este 

feedback. Os resultados são apontados nos gráficos a seguir. 

 

Gráfico 10- Frequência de recebimento de feedback pela chefia 

 
Fonte: Própria autora 
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Gráfico 11- Frequência no recebimento de feedback pelos colegas 

  
Fonte: Própria autora 

 

Ao analisar o resultado apresentado percebe-se que o mesmo está abaixo do esperado 

para avaliações de desempenho. Apenas 13% e 16% dos servidores sempre recebem feedback 

da chefia e dos colegas, respectivamente. Grande parte dos servidores (63%) nunca ou 

raramente recebem feedback da chefia após ou durante a avaliação. Enquanto em relação aos 

colegas esse percentual diminui para 42%.   

Os comentários feitos pelos servidores sobre feedback são destacados a seguir: 

Quase não há comunicação entre chefia e servidor quando diz respeito a avaliação, 
quando ocorre, esta sempre é requisitada pelo servidor e não pela chefia. 

O feedback da chefia deve acontecer mesmo que a avaliação seja positiva. 

O resultado da avaliação deveria ser trabalhado (positivamente e negativamente) de 
forma que o resultado tende a melhorar. 

Poderia ser pensado um momento de feedback por parte da Gestão de Pessoas, pois 
desta forma, o servidor teria a possibilidade de saber em que aspectos está deixando 
a desejar, podendo planejar adequações e melhorias. 

Muitos problemas que deveriam ser tratados pontualmente, e não são, acabam 
florescendo na avaliação tardiamente. Se tornando insolúveis ou maiores do que 
realmente são por omissão da solução em tempo. 

 

Os resultados indicam que o feedback precisa ser utilizado com maior freqüência na 

avaliação de desempenho dos técnico-administrativos. 

No modelo atual de avaliação de desempenho do IFF as avaliações dos técnico-

administrativos ocorrem a cada 18 meses. Os servidores foram perguntados na questão Nº 16 

qual seria a periodicidade ideal das avaliações. Conforme mostra o gráfico 12,  29% preferem 



78 
 

 

manter o mesmo tempo de 18 meses, enquanto 58% dos servidores gostariam que o intervalo 

entre as avaliações fosse reduzido para 12 meses. E apenas 11% gostaria de realizar as 

avaliações em período ainda menor, 6 meses. 

Gráfico 12- Período ideal entre as avaliações 

 
Fonte: Própria autora 

 

Na pergunta Nº 17, os servidores foram questionados sobre a imparcialidade do processo 

de avaliação. Examinando as respostas a essa questão, observa-se que 55% dos servidores 

consideram que sempre ou freqüentemente a avaliação é feita de maneira imparcial. Enquanto 

apenas 3% afirmam não haver imparcialidade e 8% considerarem que raramente ocorre 

imparcialidade. No gráfico 13 os resultados são apresentados. 

Gráfico 13- Freqüência de imparcialidade das avaliações 

 
 Fonte: Própria autora 

 

 Os representantes da CAPSTAE sugeriram a existência do “fraternalismo” durante a 

avaliação. A fim de confirmar essa indicação, nas questões Nº 18 a Nº 21 os servidores 
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deveriam responder sobre as notas atribuídas na hora da avaliação. O quadro a seguir mostra 

os resultados.   

Quadro 15- Respostas das questões 18 a 21 

Situação  Sim Não 
Foi avaliado acima das expectativas 47% 53% 
Foi avaliado abaixo das expectativas 24% 76% 

Avaliou acima da realidade do avaliado 39% 61% 
Avaliou abaixo da realidade do avaliado 3% 97% 

Fonte: Própria autora 
 

   Ao serem questionados, 47% afirmaram já ter recebido uma nota acima do esperado, 

enquanto os outros 53% acharam receber notas condizentes com seu desempenho. Em relação 

a receber notas abaixo da expectativa apenas 24% disseram passar por essa situação. Na hora 

de avaliar, 61% dos servidores dizem ter avaliado o colega ou a chefia acima do que o 

servidor deveria obter de nota. Enquanto apenas 3% dos respondentes afirmaram já ter 

avaliado alguém abaixo do merecido pelo mesmo. Este resultado demonstra que os servidores 

não utilizam o momento da avaliação para punir ou prejudicar o colega. No geral, os 

resultados destas quatro perguntas demonstram a existência, pelo menos por parte de alguns 

servidores, do “fraternalismo” indicado pelos representantes da CAPSTAE. 

A obtenção de critérios objetivos durante a avaliação é conseguida mais facilmente se 

existirem objetivos claros ou metas a serem atingidos pelos servidores. Na questão Nº 22, os 

servidores foram perguntados sobre a existência de plano de atividades previamente pactuado 

entre os servidores e a chefia para ser executado em determinado período, nos seus 

respectivos setores de trabalho. Apenas 34% afirmaram haver metas individuais ou de equipe 

a serem cumpridas. 

 A fim de reforçar esse percentual baixo, seguem alguns comentários dos servidores: 

Seria necessário uma avaliação mais próxima da atuação do setor, ou seja verificando as 

necessidades setoriais. 

Necessidade de plano de metas anuais relacionadas à avaliação. 

O programa de avaliação de desempenho deve fornecer subsídios para políticas e 

práticas de capacitação da Gestão de Pessoas. Os servidores foram perguntados na questão Nº 

23 com que freqüência são incentivados a participar de encontros, seminários, cursos de 
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capacitação voltados para o desempenho de suas atividades profissionais. O gráfico 14 mostra 

o resultado. 

Gráfico 14- Frequência de incentivo para capacitação 

 
Fonte: Própria autora 

 

Na mesma linha de raciocínio, a questão Nº 24 perguntou aos servidores se a política 

de capacitação e desenvolvimento oferecida pelo IFF atende as expectativas dos mesmos, e 

apenas 39% responderam que sim. 

Ao responder o questionário, os servidores puderam refletir e apresentar sua percepção 

sobre o processo de avaliação. E na questão Nº 25, os respondentes deveriam informar se 

existe a vontade de participar da reformulação do programa de avaliação de desempenho do 

IFF e 58% demonstraram interesse em participar da reformulação. A seguir são destacadas 

algumas sugestões e críticas indicadas pelos servidores: 

 Poderia ser um instrumento que proporcionasse de fato a melhoria do servidor, para tal 
é imprescindível os resultados das avaliações e as propostas de capacitação em serviço. 

Acredito que o questionário que preenchemos atualmente para avaliação está de certa 
maneira “mecanizado”, ou seja, são preenchidos com pouca reflexão pelas pessoas. 

A avaliação de desempenho deveria fazer parte do cotidiano do servidor trazendo 
melhorias concretas para o dia-a-dia da instituição e não mera formalidade para 
progressão funcional e aumento de salário. 

Acho que o funcionário público é muito mal visto pela sociedade em termos de 
eficiência e uma das causas é o baixo nível de avaliação de desempenho. Essas 
avaliações deveriam ser feitas periodicamente. 

As avaliações precisam ser, de fato, instrumentos de AVALIAÇÃO, pois algumas vezes 
a impressão que se tem é que se tornaram uma mera formalidade de progressão na 
carreira. 
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A análise dos resultados apresentados aponta a necessidade de melhoria no processo 

atual de avaliação de desempenho dos técnico-administrativos do IFF. Os servidores 

expressaram suas dificuldades e os pontos nos quais gostariam que houvesse mudanças. A 

partir destas respostas, pretende-se apresentar um modelo diferente de avaliação. 
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5 PROPOSTA DE NOVO MODELO 

 

A pesquisa demonstrou que a avaliação de desempenho atual não é trabalhada como um 

processo de gestão integrado ao desenvolvimento institucional. Neste momento, as avaliações 

realizadas são apenas instrumentos preenchidos no período correspondente a progressão por 

mérito profissional, sem qualquer conseqüência efetiva na melhoria do trabalho realizado. 

Assim, após analisar o modelo atual de avaliação existente no IFF, a partir da percepção 

dos servidores, conhecer os aspectos legais, teóricos e práticos da avaliação, a próxima etapa 

consta da elaboração de uma nova proposta de avaliação de desempenho para os servidores 

técnico-administrativos da instituição de ensino estudada. 

 

5.1. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 

 

Nesta proposta de avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos em 

educação foram formulados alguns princípios básicos norteadores do processo, são eles: 

• A avaliação de desempenho deve ser simples, objetiva, imparcial, um processo 

pedagógico e totalmente transparente. 

• Chefia e servidores subordinados devem participar ativamente de todo 

processo. 

• Os resultados da avaliação devem ser trabalhados com foco na melhoria da 

qualidade do serviço prestado à comunidade interna ou externa. 

Conforme descrito anteriormente, a sistemática de avaliação de desempenho, abordada na 

Lei Nº 11.784, tem por objetivo principal promover a melhoria da qualificação dos servidores 

públicos e subsidiar a política de gestão de pessoas, principalmente quanto à capacitação, 

desenvolvimento no cargo ou na carreira, remuneração e movimento de pessoal. 

Para alcançar de maneira satisfatória o objetivo principal descrito acima, a proposta de 

avaliação deve atingir aos seguintes objetivos específicos: 
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• Estimular o bom desempenho dos servidores técnico-administrativos através 

da reflexão sobre sua atuação profissional. 

• Identificar os pontos fracos dos servidores e colaborar com programa de 

capacitação da instituição. 

• Reconhecer e valorizar os pontos fortes dos servidores. 

• Formar uma cultura de planejamento na instituição. 

• Identificar as necessidades de aprimoramento nas condições de trabalho dos 

servidores. 

• Permitir a progressão por mérito profissional, prevista na lei Nº 11.91/2005.  

  

5.2. ETAPAS DO NOVO PROCESSO DE AVALIAÇÃO PARA O IFF 

 

O desempenho necessita de gerenciamento, não apenas de avaliação (SEGEP, 2013). 

Sendo assim, mais importante que o processo de avaliação em si é a gestão do desempenho 

realizada, que dará o suporte necessário para a Gestão de Pessoas. O modelo de avaliação 

proposto neste trabalho segue as orientações definidas pelo manual de orientação da gestão do 

desempenho construído pelo SEGEP, no qual propõe a gestão do desempenho baseado no 

ciclo de Deming, ou cliclo PDCA, conforme figura 9 a seguir: 
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Portanto a avaliação de desempenho deve ser um processo cíclico contínuo. A primeira 

etapa deve ser o planejamento, momento de definir as metas para o período estabelecido e 

conscientizar os servidores sobre as competências comportamentais/profissionais que serão 

analisados. Esta etapa exige total negociação entre servidor e chefia. Certos critérios devem 

ser estabelecidos no momento de planejamento. As metas devem ser (MARRAS, TOSE, 

2012): 

• Específicas 

• Mensuráveis 

• Alcançáveis 

• Realistas 

• Temporais 

Figura 9- Ciclo PDCA adaptado para Gestão do Desempenho 

 

Fonte: Manual SEGEP, 2013,  p. 54 
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Para isso, este modelo propõe que as metas sejam baseadas na descrição dos cargos 

dos servidores técnico-administrativos em educação disponível no Ofício Circular nº 

015/2005/CGGP/SAA/SE/MEC, nas atividades do ambiente organizacional previstas no 

Anexo II do Decreto nº. 5.824/2006 e no regimento interno de cada campus que possui as 

atribuições previstas para cada área da instituição, aderindo as metas institucionais que devem 

ser conhecidas. 

A etapa seguinte, fase de acompanhamento, prevê a supervisão contínua da chefia 

sobre o avaliado. Nesta fase a chefia verifica as principais realizações do servidor e fornece o 

feedback informal.  

No momento previsto, ocorre a avaliação de desempenho propriamente dita. Momento 

de avaliar se as metas estabelecidas foram cumpridas e identificar as necessidades de 

treinamento e dos recursos para alcance das metas. Etapa de comparar o resultado apresentado 

pelo servidor com o pl3ano de atividades previsto no momento inicial de planejamento. 

 Por fim, a etapa de revisão. Chefia e servidor, em conjunto, devem considerar os 

resultados da atual avaliação, as percepções registradas durante o período de monitoramento e 

as dificuldades encontradas na execução das atividades a fim de revisar as metas estabelecidas 

para propor novo plano de trabalho para o próximo período de avaliação. A proposta é que o 

ciclo de avaliação ocorra a cada 12 meses, conforme sugestão da maioria dos servidores que 

respondeu a pesquisa.  

 O sucesso na implantação do novo modelo exige o cumprimento de algumas etapas 

específicas, dentre elas a fase de comunicação e a fase de treinamento.  

 Antes mesmo de iniciar o ciclo de avaliação de desempenho é necessário que toda 

instituição entenda o processo de avaliação, seus objetivos e informações importantes. 

Realizar uma forte campanha de conscientização e motivação para que os servidores 

reconheçam a importância da avaliação de desempenho e os benefícios que a mesma pode 

trazer para o alcance do objetivo principal da instituição de proporcionar uma formação 

profissional de qualidade para os alunos do IFF, visto que a pesquisa realizada com os 

servidores do campus Campos-Guarus demonstrou que atualmente a avaliação de 

desempenho é mera formalidade na instituição. 

Outra etapa muito importante é o treinamento de todos os atores do processo, 

principalmente as chefias, para que as falhas expostas identificadas sejam evitadas. O 
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processo de avaliação de desempenho deve ser entendido completamente por todos os 

servidores e as chefias necessitam de treinamento especial na realização de feedback. 

 O método de avaliação de desempenho para os servidores técnico-administrativos aqui 

proposto é realizado através da participação de múltiplas fontes (avaliação 360º), neste 

modelo os participantes do processo são: servidor avaliado, chefia imediata e equipe de 

trabalho. Cada avaliação realizada tem um peso na avaliação final do servidor. São sugeridos 

cinco formulários. 

 No primeiro deles são definidas as metas de cada servidor para o período de avaliação, 

este formulário pode ser denominado “Negociação dos Objetivos”, nele constarão a 

identificação do servidor (nome, matrícula, cargo, lotação), a descrição das metas 

estabelecidas para o período e a relação de competências comportamentais/profissionais 

esperadas. O apêndice D apresenta o modelo deste formulário. 

 O segundo formulário é a auto-avaliação, neste o próprio servidor faz uma reflexão 

sobre sua atuação profissional no período avaliado. O método de lista de verificação ou 

checklist é utilizado para avaliar a execução das metas e o método da escala gráfica para 

avaliar as competências. Além das informações de identificação do servidor, o formulário 

apresenta uma lista de fatores pelos quais os servidores são avaliados, as metas estabelecidas 

no plano de trabalho e as competências esperadas que são pré-estabelecidas e iguais para 

todos os servidores. A escala de avaliação para as metas são: não alcançada, alcançada 

parcialmente, alcançada totalmente e meta superada. Já para as competências a escala 

utilizada é ruim, regular, bom, muito bom e excelente. Cada escala tem um peso 

correspondente que no final será calculado para obtenção da nota final da auto-avaliação. O 

apêndice E apresenta um modelo desta avaliação. As outras avaliações são realizadas pela 

equipe de trabalho e pela chefia imediata, seguindo a mesma lógica da auto-avaliação. No 

Apêndice F é possível visualizar um exemplo de avaliação realizada pela equipe e no 

Apêndice G o formulário de avaliação da chefia. 

  Após a conclusão dos três formulários descritos anteriormente, a chefia deve realizar a 

avaliação final do servidor em formulário específico (Apêndice H), no qual serão realizados 

os comentários pertinentes para o avaliado, como sugestão de capacitação, indicação de 

mudança de setor, etc. Além de apresentar a pontuação final da avaliação do servidor após 
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calcular a média a partir das notas da auto-avaliação, avaliação da equipe e avaliação da 

chefia, cada uma delas com peso específico na nota final 0,4, 0,3 e 0,3, respectivamente.  

  Para que a avaliação permita a progressão por mérito profissional do servidor, é 

necessário que o mesmo atinja na pontuação final pelo menos 50% dos pontos disponíveis na 

avaliação. Cada meta ou competência tem nota máxima de 10 pontos, de acordo com a escala. 

Portanto a pontuação máxima disponível na avaliação depende da quantidade de metas 

estabelecidas. Se no plano de trabalho ficaram estabelecidas cinco metas, cada uma valendo 

10 pontos, somando os 10 pontos de cada competência, este servidor terá como pontuação 

máxima de cada formulário 150 pontos (50 pontos das metas e 10 pontos das competências). 

E se a pontuação máxima para cada formulário é de 150, o máximo na avaliação final seria 

450 pontos. Para obter a progressão, o servidor precisaria de pelo menos 225 pontos. 

  Como a proposta é que a avaliação aconteça a cada 12 meses e a progressão por 

mérito é feita a cada 18 meses, a mesma fica condicionada a aprovação do servidor no ciclo 

anterior a data da progressão por mérito. 

  É importante destacar também que as chefias possuem critérios de avaliação 

específicos e, portanto os formulários de servidores comuns e servidores que estão em cargo 

de chefia são diferentes, pois são avaliadas competências comportamentais/profissionais 

diferentes. 

 Para os servidores sem cargo de chefia são sugeridas as seguintes competências:  

1. Comprometimento com o trabalho 

2. Trabalho em equipe 

3. Comunicação 

4. Administração do tempo 

5. Pontualidade e assiduidade 

6. Comportamento ético 

7. Capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e tecnologias 

8. Participação em comissões representativas e grupos de discussão da instituição 



88 
 

 

9. Visão global da Instituição 

10. Iniciativa e criatividade 

 Para os servidores que estão em cargo de chefia são sugeridas algumas competências 

específicas: 

1. Liderança 

2. Comunicação 

3. Planejamento 

4. Decisão 

5. Supervisão 

6. Administração do tempo 

7. Comprometimento com trabalho 

8. Comportamento ético 

9. Visão Global da Instituição 

10. Capacidade de motivar os colegas 

  A idéia é avaliar as competências específicas dos servidores em cargos de chefia, para 

que o processo de avaliação permita que a equipe gestora seja escolhida também por critérios 

de bom desempenho e não apenas por indicação. 

  Neste modelo proposto, os formulários de avaliação devem permanecer no setor do 

servidor durante todo o ciclo de avaliação, para que a qualquer tempo alguma meta seja 

acrescentada no plano de negociação e para que a chefia possa registrar qualquer destaque 

positivo ou negativo do servidor no momento que ocorrer e não somente no final da 

avaliação. 

  Ao final de cada período de avaliação (12 meses), uma reunião com participação de 

toda equipe deverá acontecer, a fim de discutir os resultados, pensar nas melhorias necessárias 

e fornecer o feedback pertinente aos servidores. A partir deste momento os formulários devem 

ser enviados para o departamento de Gestão de Pessoas e novo plano de negociação deve ser 
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estabelecido e permanecer no setor. No momento que o servidor completar 18 meses de 

efetivo exercício, o departamento de Gestão de Pessoas consultará o resultado da última 

avaliação e validará ou não a progressão por mérito profissional do PCCTAE. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 CONCLUSÕES  

A implementação de um processo de avaliação de desempenho que realmente permita a 
valorização das pessoas da instituição conseqüentemente melhora a qualidade do ensino e da 
pesquisa na instituição. Ou seja, uma avaliação de desempenho eficiente permite que a 
instituição cumpra sua missão estabelecida, formar e qualificar profissionais. Mas este 
continua sendo um desafio para qualquer organização. 

O objetivo geral desta pesquisa era estudar os principais métodos de avaliação de 
desempenho, descobrindo quais deles seriam os mais adequados a uma instituição pública de 
ensino e assim propor um modelo mais eficiente. A partir da revisão da literatura exposta e a 
pesquisa realizada com os servidores foi possível alcançar este objetivo.  

A pesquisa permitiu identificar as principais necessidades da avaliação de desempenho 
para uma instituição de ensino: utilização de critérios objetivos e a conscientização dos atores 
envolvidos no processo. 

As principais dificuldades encontradas no processo, segundo os servidores que 
participaram da pesquisa são:  

• Falta de conscientização dos servidores sobre a importância da avaliação e os 
benefícios que a mesma pode oferecer para o desenvolvimento individual e 
institucional. 

• Falta de senso crítico dos servidores, ou ainda, receio dos participantes em 
avaliar. 

• Os resultados da avaliação não são sistematizados e acabam não contribuindo 
para outros programas da instituição. 

• Insatisfação dos servidores com o modelo atual 

A percepção dos servidores sobre o modelo utilizado atualmente é que o momento de 
avaliação é mera formalidade para progressão funcional na carreira e não existe uma reflexão 
sobre o desempenho realizado.  

A proposta apresentada neste trabalho é a utilização de um modelo de avaliação mais 
objetivo, baseado na negociação de metas e competências comportamentais/profissionais.  As 
metas devem ser baseadas nas atividades observadas na descrição de cada cargo, nas 
atividades de cada ambiente organizacional e no regimento interno da instituição. Os métodos 
desta avaliação incluem o checklist, a escala gráfica e o incidente crítico, além de ser uma 
avaliação de múltiplas fontes com participação do próprio servidor, da equipe de trabalho e da 
chefia imediata. Espera-se que este trabalho subsidie a reformulação da avaliação de 
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desempenho dos técnico-administrativos no Instituto Federal Fluminense proporcionando um 
crescimento no desenvolvimento institucional.  

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Tendo em vista que este trabalho foi delimitado a proposta de um novo modelo de 
avaliação, como sugestão para trabalhos futuros estão a implementação e validação do 
modelo, respeitando as etapas de comunicação e treinamento sobre o novo modelo. 

Outra sugestão é o desenvolvimento de um sistema para que as informações sejam 
gerenciadas de maneira mais eficiente e esteja mais acessível para que os gestores utilizem 
seus resultados em outros programas da instituição, como o programa de capacitação, por 
exemplo.  

Ao obter resultados positivos da efetividade do novo modelo, seria interessante estudar 
a aplicabilidade do mesmo também para atividade docente, respeitando as especificidades da 
carreira docente. 
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APÊNDICE A 

 
Carta de autorização 
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APÊNDICE B 

 
Questionário para representantes da CAPSTAE 

 
1- Perfil 
1.1- Cargo: 
1.2- Tempo de serviço no IFF: 
1.3- Função: 
1.4- Tempo que exerce esta função: 
1.5- Titulação: 
 
 
2- Você conhece os objetivos gerais do processo de avaliação de desempenho? 
 
3- Em sua opinião os objetivos da AD são atendidos no modelo de avaliação do IFF? 
Por quê? 
 
4- No seu ponto de vista quais são as dificuldades enfrentadas na execução do 
processo de Avaliação de desempenho? 
 
5- O que você mudaria no processo de AD do IFF? 
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APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO SOBRE ATUAL PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
DOS SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DO IFF 

  

Apresentação:  

Prezado Servidor, sou aluna do Mestrado em Sistemas de Gestão da UFF - Niterói e 
estou elaborando uma dissertação sobre avaliação de desempenho humano. Este 
questionário faz parte da elaboração dessa dissertação, que tem como tema a avaliação 
de desempenho dos TAE's do IFF, principais atores no processo de avaliação de 
desempenho. 

 

Objetivo: O objetivo principal deste questionário é identificar a percepção dos 
servidores sobre o processo atual de avaliação. 

 

Termo de Confidencialidade: 

O estudo em questão tem objetivos e interesses acadêmicos, e os dados e percepções 
levantados serão conduzidos pela autora, sob a orientação da Profa DSc Mara Telles 
Salles. Os resultados finais desta pesquisa poderão conter fragmentos das opiniões dos 
respondentes, no entanto, garantimos que a identidade dos mesmos não será revelada. 

 

Resultado esperado:  

Espera-se que as respostas dos questionários retratem, de maneira fiel, as percepções 
dos servidores técnicos-administrativos do Campus Campos-Guarus a fim de subsidiar a 
elaboração de novo modelo de avaliação de desempenho. 

 

 

Sua colaboração é de extrema importância. Conto com sua participação. 

Muito obrigada! 

 

Juliana Bessa 

e-mail: j.bessa@iff.edu.br 

Julho 2014 
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QUESTIONÁRIO - SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DO IFF 
 
1- Tempo de serviço no IFF: 
( ) Até 1 ano e 6 meses 
( ) De 1 ano e 6 meses a 3 anos 
( )  De 3 anos a 4 anos e 6 meses 
( ) De 4 anos e 6 meses a 6 anos 
( ) Mais de 6 anos 
 
2- Seu cargo no IFF é de nível:  
( ) Fundamental    ( ) Médio       ( ) Superior 
 
3- Titulação: 
( ) Ensino Fundamental 
( ) Ensino Médio 
( ) Técnico 
( ) Graduação 
( )Especialização 
(  )Mestrado 
( ) Doutorado 
 
4- Você já foi avaliado por seu desempenho em outra experiência profissional? Ou seja, você 
já participou de algum processo de avaliação de desempenho exterior ao IFF? 
( ) Sim ( ) Não 
 
5- Você recebeu algum tipo de treinamento para avaliar os colegas de trabalho? 
( ) Não recebi e não me sinto capacitado para avaliar 
( ) Não recebi, mas me sinto capacitado para avaliar 
( ) Recebi, mas não me sinto capacitado para avaliar 
( ) Recebi e me sinto capacitado para avaliar 
  
6- Você tem receio em criticar os colegas ou a chefia imediata? 
( ) Muito receio 
( ) Pouco receio 
( )Não tenho receio 
 
7- Você entende com clareza os critérios* utilizados na avaliação? 
( ) Sim, todos. 
( ) Sim, a maioria 
( ) Sim, mas poucos  
( ) Não 
 
8- Os critérios* utilizados na avaliação são objetivos? 
 
( ) Sim, todos. 
( ) Sim, a maioria. 
( ) Sim, mas poucos. 
( ) Não. 
 
* Relacionamento interpessoal, flexibilidade e adaptabilidade a mudanças, conhecimento, comunicação, 
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iniciativa e criatividade, responsabilidade, colaboração, comportamento ético, qualidade do trabalho, capacidade 
para resolver problemas. 
 
9- Você é informado previamente sobre quais critérios* são julgados na sua avaliação? 
( ) Sim ( ) Não 
 
10- Você concorda com os critérios* utilizados na avaliação atual?  
(  ) Sim, totalmente 
( ) Sim, parcialmente 
( ) Não concordo e nem discordo 
(  ) Não concordo. 
 
11- Qual é o seu nível de motivação para participar da avaliação de desempenho?  
( ) Alto 
( ) Médio 
( ) Baixo 
( ) Não estou motivado 
 
12- Na sua opinião, as chefias devem ser avaliadas? 
( ) Sim ( ) Não 
 
13- As opiniões dos servidores são consideradas no dia a dia? 
( ) Sempre  
( )Freqüentemente 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente  
( ) Nunca 
 
14- Você recebe feedback (retorno)  da sua chefia após a avaliação?  
( ) Sempre  
( )Freqüentemente 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente  
( ) Nunca 
 
15- Você recebe feedback (retorno) dos seus colegas de trabalho após a avaliação?  
( ) Sempre  
( )Freqüentemente 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente  
( ) Nunca 
 
16- Atualmente a avaliação de desempenho é feita a cada 18 meses. Para você qual seria o 
período ideal entre as avaliações? 
( ) 6 meses 
( ) 12 meses 
( ) 18 meses 
( ) 24 meses 
 
17- Em sua opinião a avaliação é feita de maneira imparcial?  
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( ) Sempre  
( )Freqüentemente 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente  
( ) Nunca 
 
18- Você já recebeu uma avaliação acima das suas expectativas? 
( ) Sim  ( ) Não  
 
19- Você já recebeu uma avaliação abaixo das suas expectativas? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
20- Você já avaliou alguém com nota menor do que realmente o avaliado deveria obter de 
nota? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
21- Você já avaliou alguém com nota maior do que realmente o avaliado deveria obter de 
nota? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
22- No seu setor de trabalho a chefia propõe a formulação de plano de atividades previamente 
pactuado entre os servidores e a chefia para ser executado em determinado período, ou seja, 
no setor existem metas individuais ou de equipe a serem cumpridas? 
(  ) Sim    (  ) Não 
 
23- As políticas e práticas de Gestão de Pessoas do IFF incentivam o desenvolvimento 
profissional dos servidores, ou seja, você é incentivado a participar de encontros, seminários, 
cursos de capacitação voltados para o desempenho de suas atividades profissionais?  
 
( ) Sempre  
( )Freqüentemente 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente  
( ) Nunca 
 
24- A política de capacitação e desenvolvimento oferecida pelo IFF atende as suas 
expectativas? 
( ) Sim ( ) Não 
 
25- Você gostaria de participar da reformulação do programa de avaliação de desempenho do 
IFF? 
( ) Sim ( ) Não 
 
26- Se desejar, utilize o espaço a seguir para fazer alguma sugestão ou crítica ao modelo atual 
da avaliação de desempenho realizado no IFF. 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

NEGOCIAÇÃO DOS OBJETIVOS 
Nome do Servidor: _____________________________________________________________________ 
Matrícula: 
_________________ Cargo: _____________________________________________________ 
Lotação: _______________________________________________________________________________ 
Ambiente Organizacional: _______________________________________________________________ 
Período de avaliação: ____/_____/________ a ____/_____/________ 
          

Baseado nas atribuições do cargo do servidor, nas atividades do ambiente organizacional do mesmo e nos 
objetivos do setor previstos no regimento interno do campus, quais são as metas para este servidor para 
o período identificado acima? Lembrando que metas podem ser incluídas a qualquer momento durante o 
período de avaliação. 

Identificação Descrição das metas 

M1 
  

M2 
  

M3 
  

M4 
  

M5 
  

M6 
  

M7 
  

M8 
  

M9 
  

M10 
  

          

          

 _________________________________ _________________________________  

 Chefia imediata Servidor  

          

   Data: ____/_____/________     
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APÊNDICE E 

Meta Nota

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

Total (1)

Período de avaliação: ____/_____/________ a ____/_____/________

Baseado na negocição de objetivos realizada em ____/____/_______, faça uma auto-avaliação
sobre o cumprimento das metas estabelecidas.

Formulário de Auto-avaliação do Servidor
Nome do Servidor: _____________________________________________________________________
Matrícula: _________________Cargo: _____________________________________________________
Lotação: _______________________________________________________________________________
Ambiente Organizacional: _______________________________________________________________

Não alcançada   
(2,5 pontos)

Alcançada  
parcialmente    
(5 pontos)

Alcançada  
totalmente         (7,5 

pontos)

Meta superada       
(10 pontos)

 

 
 
 
 
 

Data: ____/_____/________

_________________________________

Servidor
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Competências 
comportamentais/profissionais

Ruim           
(2 pontos)

Regular          
(4 pontos)

Bom          
(6 pontos)

Muito Bom          
(8 pontos)

Execelente 
(10 pontos) Pontos

1.    Comprometimento com o 
trabalho

2.    Trabalho em equipe

3.    Comunicação

4.    Administração do tempo

5.    Pontualidade e assiduidade

6.    Comportamento ético

7.   Capacidade de aprender
rapidamente novos conceitos e
tecnologias

8.   Participação em comissões
representativas e grupos de
discussão da instituição

9.    Visão global da Instituição: 

10. Iniciativa e Criatividade:

Data: ____/_____/________

Pontuação Máxima: (Nº Metas * 10) +  100 = __________

Total (2) :

Pontuação Alcançada: Total (1) + Total (2) = _____________

_________________________________

Servidor

Caso queira, apresente sugestões de melhoria no seu ambiente de trabalho, com vistas a seu melhor 
desempenho:
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APÊNDICE F 

Meta Nota
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

Total (1)

Assinatura 

dos 

membros 

da equipe:

Data: ____/_____/________

Ambiente Organizacional: _______________________________________________________________

Formulário de Avaliação pela equipe de trabalho do Servidor
Nome do Servidor: _____________________________________________________________________
Matrícula: _________________Cargo: _____________________________________________________
Lotação: _______________________________________________________________________________

Período de avaliação: ____/_____/________ a ____/_____/________

Baseado na negocição de objetivos realizada em ____/____/_______, faça uma avaliação sobre o
cumprimento das metas estabelecidas pelo servidor em questão.

Não alcançada   Alcançada  Alcançada  Meta superada       
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Competências 
comportamentais/ 
profissionais

Ruim           
(2 pontos)

Regular          
(4 pontos)

Bom          
(6 pontos)

Muito Bom          
(8 pontos)

Execelente 
(10 pontos)

Pontos

Comprometimento com 
o trabalho

Trabalho em equipe

Comunicação

Administração do tempo

Pontualidade e 
assiduidade

Comportamento ético

Capacidade de aprender 
rapidamente novos 
conceitos e tecnologias

Participação em 
comissões 
representativas e grupos 
de discussão da 
instituição

Visão global da 
Instituição: 

Iniciativa e Criatividade:

Total (2) :

Pontuação Máxima: (Nº Metas * 10) +  100 = __________

Pontuação Alcançada: Total (1) + Total (2) = _____________

Caso queira, apresente sugestões de melhoria no ambiente de trabalho, com vistas a melhorar 
desempenho da equipe e apresente críticas construtivas e/ou apresente os pontos de destaque do seu 
colega que está sendo avaliado:

Data: ____/_____/________

Assinatura dos membros da 

equipe:
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APÊNDICE G 

Meta Nota
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

Total (1)

_________________________________ _________________________________

Chefia imediata Servidor

Data: ____/_____/________

Ambiente Organizacional: _______________________________________________________________

Formulário de Avaliação do Servidor pela Chefia Imediata
Nome do Servidor: _____________________________________________________________________
Matrícula: _________________Cargo: _____________________________________________________
Lotação: _______________________________________________________________________________

Período de avaliação: ____/_____/________ a ____/_____/________

Baseado na negocição de objetivos realizada em ____/____/_______, faça uma avaliação sobre o
cumprimento das metas estabelecidas pelo servidor em questão.

Não alcançada   Alcançada  Alcançada  Meta superada       
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Competências 
comportamentais/ 
profissionais

Ruim           
(2 pontos)

Regular          
(4 pontos)

Bom          
(6 pontos)

Muito Bom          
(8 pontos)

Execelente 
(10 pontos)

Pontos

Comprometimento 
com o trabalho

Trabalho em equipe

Comunicação

Administração do 
tempo
Pontualidade e 
assiduidade

Comportamento ético

Capacidade de 
aprender rapidamente 
novos conceitos e 
tecnologias

Participação em 
comissões 
representativas e 
grupos de discussão 
da instituição

Visão global da 
Instituição: 
Iniciativa e 
Criatividade:

Total (2) :

Pontuação Máxima: (Nº Metas * 10) +  100 = __________

Pontuação Alcançada: Total (1) + Total (2) = _____________

Caso queira, apresente comentários adicionais sobre o desempenho do servidor,apresente críticas 
construtivas e/ou apresente os pontos de destaque do servidor avaliado:

Data: ____/_____/________

_________________________________

Chefia imediata
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APÊNDICE H

Matrícula: _________________

Servidor : (   ) Aprovado

(   ) Reprovado

Período de avaliação: ____/_____/________ a ____/_____/________

Considerando a auto-avaliação, a avaliação realizada pela equipe e a avaliação realizada pela chefia imediata, como foi o desempenho do servidor 

no período avaliado?

PARECER FINAL

Nome do Servidor: _____________________________________________________________________

Cargo: _____________________________________________________

Lotação: _______________________________________________________________________________

Ambiente Organizacional: _______________________________________________________________

Pontuação final (PF): __________________

Pontuação Máxima (PM): [(Nº Metas * 10) +  100] *3 = ___________________

Se Pontuação Final > (Pontuação Máxima/2) então servidor aprovado.

Pontuação final:    _____________ +  ____________+_________________

Pontuação Final: (Pontos auto-avaliação* 0,4)+ (Pontos avaliação equipe*0,3)+ (Pontos da avaliação da chefia*0,3)

_________________________________ _________________________________

Chefia imediata Servidor

Data: ____/_____/________  
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ANEXO I 

Avaliação de Desempenho do Técnico Administrativo em 
Educação 
 

 
Campus Campos 
Guarus 

AUTO AVALIAÇÃO DO  
SERVIDOR 

2 014 

 
 
Nome do Servidor:   

 
Matrícula SIAPE: 15 

  

Cargo: Técnico de Laboratório Regime de Trabalho:    

Classe:  Nível:   Padrão:    

Período de Avaliação:     

Lotação: Direção de Ensino   

Função ou Cargo de Confiança:    

Nesse espaço o servidor deverá apresentar uma descrição sucinta das atualizações profissionais, de 

sua participação em atividades (projetos, comissões, etc.) que envolvam o ensino, pesquisa e extensão, 

desde que devidamente comprovadas, desenvolvidos nos últimos 18 (dezoito)meses.  

  

 
 
 
 
 

  

   

FORMULÁRIO COM QUESTÕES FECHADAS PARA ANÁLISE DO DESEMPENHO 
DO SERVIDOR 

 

ITEM COMPETÊNCIAS /HABILIDADES / 
ATITUDES 

CONCEITO  

  10 8 6 4 2  

1.  PONTUALIDADE/ASSIDUIDADE 

Cumpre a jornada de trabalho pré-estabelecida tanto 
na questão horário quanto na questão frequência.  

      

2.  DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 
PROFISSIONAL 

Demonstra interesse na melhoria de seu 
desenvolvimento pessoal e profissional, procurando 
por seus próprios meios ou solicitando junto a sua 
coordenação/gerência/diretoria, oportunidades de 
qualificação e aperfeiçoamento pessoal e profissional, 
na área de atuação, buscando melhorar sua 
participação em programas/projetos/atividades 
institucionais. 
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3.  RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Capacidade de se relacionar com as outras pessoas 
dos diversos níveis hierárquicos e culturais, 
promovendo um ambiente de trabalho cooperativo, 
agradável e produtivo. 

      

4.  FLEXIBILIDADE/ADAPTABILIDADE ÀS 
MUDANÇAS 

Capacidade de compreender e dar respostas às novas 
situações de trabalho; adaptar-se com agilidade às 
mudanças de metodologias, processos, tecnologias.  

      

5.  COMUNICAÇÃO 

Capacidade de se expressar de forma clara, objetiva e 
adequada. Capacidade de possibilitar feedback no dia-
a-dia do trabalho. Capacidade de descentralizar 
informações para o desenvolvimento das 
atividades/serviços.  

      

6.  COMPORTAMENTO ÉTICO 

Capacidade de resolver problemas, onde a questão 
ética tem lugar de destaque, não apenas no 
discurso, mas especialmente em exemplos práticos 
do dia a dia. Sua atitude é pautada pelo respeito ao 
próximo, integridade, impessoalidade nas ações e 
confiabilidade. 

      

7.  QUALIDADE DO TRABALHO 

Apresenta habilidades pessoais e conhecimentos 
requeridos para o exercício do cargo ou função, 
capacidade de aplicar o conhecimento adquirido no 
uso de metodologias, tecnologias, etc. para melhorar o 
desenvolvimento das atividades, com objetividade, 
precisão, integralidade e organização atingindo os 
objetivos pré-estabelecidos.  

      

8.  PLANEJAMENTO 

Capacidade de desenvolver atividades/serviços de 
forma organizada, ou seja, com seqüência de ações 
necessárias para atingir objetivos e metas funcionais e 
institucionais. 

      

9.  
 

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Capacidade de utilização dos recursos materiais, 
equipamentos, considerando os fatores de custos, 
disponibilidade, uso correto e ético, etc. 

      

10.  CAPACIDADE PARA RESOLVER 
PROBLEMAS 

Capacidade de resolver imprevistos, situações novas 
surgidas no trabalho buscando solucioná-las com 
eficácia e eficiência, a partir do conhecimento e 
experiência, para alcançar os objetivos e metas 
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esperadas.  

Capacidade de lidar e procurar solucionar conflitos, 
opiniões divergentes e condições adversas no 
ambiente de trabalho.  

Capacidade Apresentar idéias ou sugestões tendentes 
ao aperfeiçoamento das atividades. 

  PONTUAÇÃO 
FINAL 

 

 
 
 
Nesse espaço o servidor poderá apresentar sugestões de melhoria no seu ambiente de trabalho, com 

vistas a seu melhor desempenho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data: _____/_____/ 2 __________ 
 
Assinatura do servidor: _______________________________________________ 
 
Assinatura da Chefia: _____________________________________________ 
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ANEXO II 

Avaliação de Desempenho do Técnico Administrativo em 
Educação 

 

CAMPUS Campos 
Guarus 

AVALIAÇÃO DO SERVIDOR 
PELA EQUIPE DE TRABALHO 

 

2 014 

 

 

Nome do Servidor:   

 

Matrícula SIAPE:  

Cargo:  Técnico de Laboratório Regime de Trabalho:  

Classe:  Nível:  Padrão:  

Período de Avaliação:   

Lotação:  

Função ou Cargo de Confiança: ** 

FORMULÁRIO COM QUESTÕES FECHADAS PARA ANÁLISE DO DESEMPENHO DO 
SERVIDOR 

 

ITEM COMPETÊNCIAS /HABILIDADES / 
ATITUDES 

CONCEITO  

  10 8 6 4 2 
 

1.   RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Capacidade de se relacionar com as pessoas da 
equipe de trabalho, promovendo um ambiente 
de trabalho cooperativo, agradável e 
produtivo. 

      

2.  FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE ÀS 
MUDANÇAS 

Capacidade de compreender e dar respostas às 
novas situações de trabalho da equipe.  

      

3.  CONHECIMENTO 

Capacidade de aplicar o conhecimento 
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adquirido no desenvolvimento das atividades da 
equipe de trabalho, desempenhando-as com 
precisão, integralidade, objetividade e 
organização atingindo os objetivos pré-
estabelecidos. 

4.  COMUNICAÇÃO 

Capacidade de se comunicar de forma clara, 
objetiva e adequada com a equipe de trabalho. 
Capacidade de possibilitar feedback no dia-a-dia 
do trabalho. Capacidade de descentralizar 
informações para o desenvolvimento das 
atividades/serviços. 

      

5.  INICIATIVA E CRIATIVIDADE 

Capacidade de visualizar novas situações 
surgidas no desempenho do trabalho em 
equipe, buscando solucioná-los, assim como de 
apresentar idéias ou sugestões tendentes ao 
aperfeiçoamento das atividades. 

      

6.  RESPONSABILIDADE 

Assume com responsabilidade as atividades 
que lhe são confiadas pela equipe de trabalho. 
Comprometimento com os objetivos, prazos e 
execução das atividades que lhe são confiadas. 

      

7.  COLABORAÇÃO 

Capacidade de colaborar com os colegas da 
equipe de trabalho na realização de tarefas 
conjuntas. 

      

8.  COMPORTAMENTO ÉTICO 

Capacidade de resolver problemas surgidos na 
Equipe de Trabalho, onde a questão ética tem 
lugar de destaque, não apenas no discurso, mas 
especialmente em exemplos práticos do dia a 
dia. Apresenta atitudes pautadas pelo respeito 
ao próximo, integridade, impessoalidade nas 
ações. 

      

9.  QUALIDADE DO TRABALHO       
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Capacidade de desenvolver as atividades com 
objetividade, precisão, integralidade e 
organização atingindo os objetivos pré-
estabelecidos à equipe de trabalho. 

10.  CAPACIDADE PARA RESOLVER 
PROBLEMAS 

Capacidade para resolver imprevistos com 
eficiência e eficácia, a partir do conhecimento e 
experiência, para alcançar os objetivos e metas 
esperadas pela equipe de trabalho. Capacidade 
de lidar e procurar solucionar conflitos, opiniões 
divergentes e condições adversas na equipe. 

      

 PONTUAÇÃO FINAL   

Data : ____/_____/ 2________   
 
Assinatura do servidor :  ______________________________________ 
 
Assinatura dos membros da equipe de trabalho:______________________________________ 

                                                                           ______________________________________ 

                                                                           ______________________________________ 

                                                                           ______________________________________ 

                                                                           ______________________________________ 

       _____________________________________  
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ANEXO III 

 
Avaliação de Desempenho do Técnico Administrativo em 

Educação 
 

         
CAMPUS: Campos 
Guarus 

AVALIAÇÃO DA CHEFIA 
PELA EQUIPE 

2 014 

 
 
Nome do Servidor:  

 
Matrícula SIAPE:  

Cargo:  Regime de Trabalho:  

Classe:  Nível:  Padrão:  

Período de Avaliação:    

Lotação:  

Função ou Cargo de Confiança:  
 

Marque um X em cada item ( de 1 a 10) a ser avaliado: 
 
FATORES COMPETÊNCIAS /HABILIDADES / 

ATITUDES 
CONCEITO  

  10 8 6 4 2  

LIDERANÇA  

 

1. Capacidade de incentivar a participação criativa e 
responsável da equipe de trabalho nas atividades da 
Coordenação/Gerência/Diretoria. 

2. Proporciona um clima positivo de inter-
relacionamento, de forma que a equipe de trabalho 
possa contar com apoio e compreensão, 
principalmente na gestão de conflitos. 

3. Delega competências estimulando a iniciativa e 
criatividade, respeitando as tomadas de decisão 
sugeridas pela equipe e o desenvolvimento pessoal e 
profissional da equipe. 

      

COMUNICAÇÃO 4. Receptividade para ouvir e entender o outro. 

5. Busca e divulga informações de interesse da equipe 
de trabalho e do setor. 

      

PLANEJAMENTO 

 

6. Promove a análise da realidade: levantamento das 
possibilidades e limitações para proposição de ações 
futuras, estabelecendo planos de ação condizentes com 
os objetivos traçados. 
 

      

DECISÃO  

 

7. Toma decisões com segurança, coerência e 
imparcialidade para o bom desenvolvimento das 
atividades e das pessoas. 
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8. Motiva a participação do grupo em decisões que 
envolvem as atividades do setor. 

 

SUPERVISÃO  

 

9. Capacidade de orientar e acompanhar a execução 
das tarefas da equipe de trabalho. 

10. Capacidade de perceber e compreender os 
possíveis problemas que estejam interferindo no 
trabalho, discutir e promover as possíveis soluções. 

      

  PONTUAÇÃO 
FINAL 

 

 
 

 
 
 
Data: _____/_____/ 2 ________ 
 
Assinatura da Chefia: ____________________________________________ 
 
Assinatura dos Membros da Equipe: _________________________________________ 

                                                           _________________________________________ 

                                                           _________________________________________ 

                                                           _________________________________________ 

                                                           _________________________________________ 

                                                           _________________________________________ 

                                                           _________________________________________ 
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ANEXO IV 

 
Avaliação de Desempenho do Técnico Administrativo em 

Educação 
 

Campus: Campos 
Guarus 

AUTO AVALIAÇÃO DA 
CHEFIA 

2 014 

 
 
Nome do Servidor:   

 
Matrícula SIAPE:  

Cargo:  Técnico de TI Regime de Trabalho:  

Classe:  Nível:  Padrão:  

Período de Avaliação:    

Lotação:  

Cargo/Função:  
 
Nesse espaço o servidor deverá apresentar uma descrição sucinta das atualizações profissionais, de 

sua participação em atividades (projetos, comissões, etc.) que envolvam o ensino, pesquisa e extensão, 

desde que devidamente comprovadas, desenvolvidos nos últimos 18 (dezoito)meses.  
 

 
 
 
 

 
Marque um X em cada item ( de 1 a 10) a ser avaliado: 

FATORES COMPETÊNCIAS /HABILIDADES / 
ATITUDES 

CONCEITO  

  10 8 6 4 2  

LIDERANÇA  

 

1. Capacidade de incentivar a participação criativa e 
responsável da equipe de trabalho nas atividades da 
Coordenação/Gerência/Diretoria. 

 

2. Proporciona um clima positivo de inter-
relacionamento, de forma que a equipe de trabalho possa 
contar com apoio e compreensão, principalmente na 
gestão de conflitos. 

 

3. Delega competências estimulando a iniciativa e 
criatividade, respeitando as tomadas de decisão sugeridas 
pela equipe e o desenvolvimento pessoal e profissional da 
equipe. 

 

      

COMUNICAÇÃO 4. Receptividade para ouvir e entender o outro.       
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5. Busca e divulga informações de interesse da equipe de 
trabalho e do setor. 

PLANEJAMENTO 

 
6.Promove a análise da realidade: levantamento das 
possibilidades e limitações para proposição de ações 
futuras, estabelecendo planos de ação condizentes com os 
objetivos traçados. 

      

DECISÃO  

 

7.Toma decisões com segurança, coerência e 
imparcialidade para o bom desenvolvimento das atividades 
e das pessoas. 

8.Motiva a participação do grupo em decisões que 
envolvem as atividades do setor. 

      

SUPERVISÃO  

 

9. Capacidade de orientar e acompanhar a execução das 
tarefas da equipe de trabalho. 

10. Capacidade de perceber e compreender os possíveis 
problemas que estejam interferindo no trabalho, discutir e 
promover as possíveis soluções. 

      

  PONTUAÇÃO 
FINAL 

  

 
Nesse espaço a chefia poderá apresentar sugestões de melhoria no seu ambiente de trabalho e de 

capacitação, com vistas ao melhor desempenho de seu cargo ou função. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data: _____/_____/  2 ________ 
 
Assinatura do servidor em cargo ou função: ________________________________________ 
 
Assinatura da Chefia Superior: ________________________________________ 
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ANEXO V 

 
Avaliação de Desempenho do Técnico Administrativo em 
Educação 
 

 
CAMPUS Campos 
Guarus 

 
PARECER FINAL 

 
2 014 
 

 
 
Nome do Servidor:   

 
Matrícula SIAPE:  

Cargo:   Regime de Trabalho:  

Classe:  Nível:  Padrão:  

Período de Avaliação:    

Lotação:  

Cargo/Função:  
 
 
Com base nos instrumentos de Auto-Avaliação, Avaliação da Equipe de Trabalho, consideramos que no seu 
desempenho o(a) servidor(a): 
 
 Demonstra competências altamente relevantes na sua atuação profissional. 
    
 
 De acordo com as qualidades que apresenta, poderia ser melhor aproveitado em outra 
atividade no 
                  próprio setor de trabalho. 
 
 Apresenta bom desempenho no trabalho, porém necessita de capacitação em 
________________ 
        
                  
_____________________________________________________________________________ 
 

 De acordo com as qualidades que apresenta poderia ser melhor aproveitado em outro 
local     de     

                  Trabalho. Qual? ________________________________________ 
 
  Apresenta-se desmotivado e acomodado. 
 
 
 Desconhece os objetivos do setor de trabalho e da Instituição. 
 
 
 Outros: 
_________________________________________________________________________ 

                  
_______________________________________________________________________________ 
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Pontos obtidos na Auto-avaliação (AA) : _______     Pontos obtidos na Avaliação da Equipe (AE) :  
_______ 
 
 
                  Resultado Final  =  _(AA =  ___  X 40) + (AE  =_ ___ X 60)_    
                                                                              100 
 
                 Pontuação  final obtida:   _______  
 
OBS.:  
 
1 - A avaliação do usuário tem como objetivo apenas subsidiar as reflexões nas equipes de trabalho. 
 
2 – A pontuação mínima a ser alcançada para o deferimento da progressão é de 50 pontos. 
 
 
Data: _____ /_____ /  2 _______ 
 
Assinatura do Coordenador /Diretor: __________________________________________ 

 

Assinatura do servidor: ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Para Uso da DGP 
 

       
      Considerando a pontuação obtida pelo (a) servidor ( a),  a  Progressão por Mérito está:   
                                     
                      (     ) DEFERIDA                                       (     ) INDEFERIDA 
 

 
                   Campos dos Goytacazes, ______ de __________________ de  2___________ 
                                           
                                    _______________________________________________ 

Diretor de Gestão de Pessoas 
 
 

 
 
                 
 
 


