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RESUMO 

As práticas de avaliação de desempenho não são novas. O ato de avalizar é uma característica 

humana e uma constante que se reflete nas organizações. No Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear a avaliação do desempenho individual dos servidores ativos é realizada 

desde 1987. Em junho de 2015 foi implantado o modelo de avaliação por múltiplas fontes 

utilizando o Sistema de Desempenho Individual – SDI. O presente trabalho verifica se o modelo 

abrange aspectos da racionalidade instrumental e substantiva, segundo a abordagem de 

Guerreiro Ramos e se a finalidade da avaliação é vista da mesma forma pelos servidores e pelos 

gerentes. Também é feita uma comparação da visão da área técnica versus área administrativa. 

Usa a metodologia quali-quantitativa e, tem como instrumento de pesquisa um questionário 

com vinte e duas questões onde são abordados aspectos da racionalidade instrumental e 

substantiva. Como resultado tem-se que a racionalidade substantiva se faz presente na opinião 

dos respondentes, mas avaliadores e avaliados não reconhecem a utilidade e os benefícios que 

o sistema de avaliação atual pode proporcionar. Necessário treinamento gerencial sobre 

avaliação de desempenho individual para os gestores, visando uniformidade da avaliação. A 

visão das chefias coincide com as dos subordinados na maioria das questões, tanto com viés 

substantivo quanto instrumental. Não há um acompanhamento sistemático do desempenho dos 

avaliados. Falta a área administrativa divulgar o que é feito com os resultados das avaliações 

feitas. 

 

Palavras-Chave: Avaliação de Desempenho; Racionalidade Instrumental; Racionalidade 

Substantiva; Gestão de Pessoas;   



ABSTRACT 

Performance evaluation practices are not new. The act of awarding is a human characteristic 

and a constantly that is reflected in organizations. In Nuclear Technology Development Center, 

the evaluate the individual performance of active servers is carried out since 1987. In June 2015 

was implemented the model evaluation by multiple sources using the Individual Performance 

System - SDI. This study verifies that the SDI includes aspects of instrumental and substantive 

rationality, according to the approach of Guerreiro Ramos and the purpose of evaluation is seen 

the same way by servers and by managers. Using quanti-qualitative methodology and, with the 

research instrument a questionnaire twenty-two issues which are addressed aspects of 

instrumental and substantive rationality. As a result, substantive rationality is present in 

respondents' opinion, but evaluators and evaluated do not recognize the usefulness and benefits 

that the current evaluation system can provide. Management training required on individual 

performance evaluation for managers, aiming at uniformity of evaluation. Bosses' views 

coincide with those of subordinates on most issues, both substantive and instrumental. There is 

no systematic monitoring of the performance of the evaluated. It lacks the administrative area 

to disclose what to do with the results of the evaluations made. 

 

Keywords: Performance Evaluation; Instrumental Rationality; Substantive Rationality; People 

management; 

  



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Conceito de Desempenho ........................................................................................ 19 

Figura 2 – Avaliação por múltiplas fontes ............................................................................... 22 

Figura 3 - Roma antiga: organização social ............................................................................. 28 

Figura 4 – O trabalho na idade média....................................................................................... 29 

Figura 5 – Linha de montagem ................................................................................................. 29 

 

 

  



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Pesquisa de fontes bibliográficas ........................................................................... 15 

Quadro 2 – Tipos de Avaliação de Desempenho ..................................................................... 17 

Quadro 3 – Marcos Legais da Avaliação de Desempenho no Serviço Público ....................... 18 

Quadro 4 – Benefícios da Avaliação de Desempenho ............................................................. 20 

Quadro 5 – Etapas do Ciclo de Avaliação ................................................................................ 24 

Quadro 6 – Fatores de Desempenho ......................................................................................... 24 

Quadro 7 - Análise das racionalidades nos processos organizacionais .................................... 36 

Quadro 8 – Teoria da Vida Humana Associada ....................................................................... 37 

Quadro 9 – Conceito de racionalidade: contribuições e críticas .............................................. 40 

Quadro 10 – Distribuição de Titulação por Carreira no CDTN ............................................... 44 

Quadro 11 – Viés das questões no instrumento de pesquisa. ................................................... 45 

Quadro 12 – Aspectos das racionalidades abordados nas questões ......................................... 46 

Quadro 13 – Dados relativos a distribuição dos formulários ................................................... 47 

Quadro 14 – Resultados gerais da pesquisa sobre avaliação de desempenho – Viés 

Substantivo ............................................................................................................ 48 

Quadro 15 – Resultados gerais da pesquisa sobre avaliação de desempenho – Viés 

Instrumental ........................................................................................................... 50 

Quadro 16 – Resultados usando o filtro: “ Ocupa cargo comissionado ou função gratificada? ” 

- Viés Substantivo .................................................................................................. 52 

Quadro 17 – Resultados usando o filtro: “ Ocupa cargo comissionado ou função gratificada? ” 

- Viés instrumental ................................................................................................. 54 

Quadro 18 – Resultados área técnica x área administrativa - Viés Substantivo....................... 57 

Quadro 19 – Resultados área técnica x área administrativa - Viés instrumental ..................... 59 

  



LISTA DE SIGLAS 

ADI Avaliação de Desempenho Individual 

CDTN Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear 

CNEN Comissão Nacional de Energia Nuclear 

DIDEP Divisão de Desenvolvimento de Pessoas 

FGV Fundação Getúlio Vargas 

GDACT Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia 

IPR Instituto de Pesquisas Radioativas 

PO Plano Orçamentário  

PTI Plano de Trabalho Individual 

SDI Sistema de Desempenho Individual 

SIAPE Sistema Integrado de Administração de Pessoal 

UFF Universidade Federal Fluminense 

  



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 12 

1.1 OBJETIVOS .......................................................................................................... 13 

1.1.1 Objetivo Geral ....................................................................................................... 13 

1.1.2 Objetivos Específicos ............................................................................................ 13 

1.2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO .............................................................................. 13 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO .......................................................................... 14 

2 REVISÃO DA LITERATURA ........................................................................... 15 

2.1 A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ................................................................. 16 

2.1.1 A avaliação de Desempenho no Serviço Público .................................................. 17 

2.1.2 A Avaliação de Desempenho por Múltiplas fontes ou 360º .................................. 22 

2.1.3 A Implantação da Avaliação de Desempenho na CNEN/CDTN .......................... 22 

2.1.4 O Sistema de Desempenho Individual – SDI no CDTN ....................................... 24 

2.1.5 Histórico da GDACT ............................................................................................. 25 

2.2 CONCEITOS DE RACIONALIDADE INSTRUMENTAL E 

RACIONALIDADE SUBSTANTIVA ................................................................. 28 

2.2.1 Racionalidade Instrumental ................................................................................... 31 

2.2.2 Racionalidade Substantiva ..................................................................................... 33 

2.2.3 Racionalidade Instrumental versus Racionalidade Substantiva ............................ 34 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA..................................................................... 43 

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA ......................................................................... 43 

3.1.1 Histórico do CDTN................................................................................................ 44 

3.2 A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MÚLTIPLAS FONTES E OS 

ASPECTOS DAS RACIONALIDADES INSTRUMENTAL E 

SUBSTANTIVA ................................................................................................... 45 

3.3 O PROPÓSITO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MÚLTIPLAS 

FONTES, VISÃO DOS CHEFES E SUBORDINADOS ..................................... 46 

3.4 O PROPÓSITO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MÚLTIPLAS 

FONTES, VISÕES DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DA ÁREA TÉCNICA . 46 

4 RESULTADOS ..................................................................................................... 47 

4.1 RESULTADOS GERAIS ...................................................................................... 48 



4.2 FILTRO: VISÃO DAS CHEFIAS X SUBORDINADOS .................................... 52 

4.3 FILTRO: VISÃO DA ÁREA TÉCNICA X ÁREA ADMINISTRATIVA .......... 56 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS ......................................................................... 61 

5.1 RESULTADOS GERAIS ...................................................................................... 61 

5.1.1 Viés Substantivo .................................................................................................... 61 

5.1.2 Viés Instrumental ................................................................................................... 62 

5.2 VISÃO DAS CHEFIAS VERSUS SUBORDINADOS ......................................... 63 

5.3 VISÃO DA ÁREA TÉCNICA VERSUS ÁREA ADMINISTRATIVA ............... 64 

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .......................................................... 65 

6.1 RECOMENDAÇÕES ............................................................................................ 65 

6.2 ESTUDOS FUTUROS .......................................................................................... 66 

7 REFERÊNCIAS ................................................................................................... 67 

8 APÊNDICES ......................................................................................................... 70 

8.1 QUESTIONÁRIO: PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES SOBRE A AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. .................................................................... 70 
 

 



12 

1 INTRODUÇÃO 

As práticas da Avaliação de Desempenho não são novas, desde que um homem deu um 

emprego ao outro, seu trabalho passou a ser avaliado. O ato de avaliar é uma característica 

humana e uma constante que se reflete nas organizações. Chefias e servidores, formal ou 

informalmente, implícita ou explicitamente, se avaliam mutuamente.  Sendo as chefias 

responsáveis pela gestão de sua equipe, é inerente a suas atribuições o acompanhamento e 

gerenciamento do desempenho de seus subordinados para a valorização de sua força de 

trabalho.  

A avaliação de desempenho ocupa um papel cada vez mais relevante no serviço público 

federal e a proposta é que se procure identificar os fatores que impactam no desempenho dos 

servidores, de forma a permitir que as instituições elevem os padrões de desempenho 

institucional, segundo os paradigmas da administração pública, visando o alcance dos 

resultados e o atendimento satisfatório do cidadão.  

Segundo Vroom (1997) a avaliação de desempenho é uma questão importante e 

relevante na medida em que se trata de um processo destinado a alinhar os objetivos dos 

gerentes e de seus subordinados diretos. Vroom (1997) tem uma visão mais voltada para a 

racionalidade instrumental. 

Porém, para Guerreiro Ramos (2009), no serviço público a racionalização se manifesta 

através da burocracia onde predomina o interesse universal sobre o interesse particular. A 

avaliação de desempenho pode ser vista como um instrumento de racionalização do trabalho.  

Na esfera da administração pública, a racionalização é antes uma fase da evolução do 

estado que uma tecnologia propriamente dita. Ela surge, sob a forma do que Max 

Weber chamou burocracia, naqueles tipos de Estado em que, sob a influência do 

constitucionalismo, se afirma o predomínio da função pública sobre a feudalidade e a 

soberania territorial, ou seja, do interesse universal sobre o interesse particular. 

(GUERREIRO RAMOS, 2009, p. 118) 

Segundo ele, a abordagem por uma racionalização substantiva seria mais adequada, uma 

vez que leva em consideração os interesses da organização e do trabalhador.  

Tomado como objeto de estudo o caso do CDTN, onde, em junho de 2015 foi 

implementado o modelo de avaliação por múltiplas fontes, ou 360°. A avaliação de desempenho 

sob o viés da racionalidade instrumental e substantiva é abordada nesse trabalho. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral  

Avaliar o modelo de Avaliação de Desempenho por múltiplas fontes implantado no 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, estratificando os dados sob vários pontos 

de vista. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1.  Analisar se a avaliação de desempenho por múltiplas fontes leva em consideração as 

necessidades do instituto e dos servidores, sob o viés da racionalidade instrumental e da 

substantividade, como definido por Guerreiro Ramos. 

2.  Identificar as expectativas dos servidores quanto ao propósito da avaliação por múltiplas 

fontes, comparando com a visão das chefias. 

3. Verificar se há diferença de expectativas quanto a avaliação por múltiplas fontes ao 

comparar as áreas meio e finalística do instituto. 

1.2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Ao oferecer reflexões sobre a avaliação de desempenho, o trabalho possibilita 

aperfeiçoar o processo de avaliação de desempenho. Contribui para o aprimoramento do 

desempenho Institucional à luz das considerações de Guerreiro Ramos e para tornar os 

procedimentos mais eficientes, procurando um equilíbrio entre os objetivos do instituto e dos 

servidores. 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

No Capítulo 1 após breve introdução, são apresentados os objetivos geral e específicos 

do trabalho e a sua relevância.  

No Capítulo 2, com a revisão da literatura, é feita uma pesquisa quali-quantitativa 

(GRAY, 2012) para estabelecer os conceitos e métodos da avaliação de desempenho e demais 

conceitos pertinentes como os da racionalidade instrumental e racionalidade substantiva, 

conforme definida por Guerreiro Ramos e seus seguidores. É feito um histórico da implantação 

da avaliação de desempenho na CNEN/CDTN e outro da criação da Gratificação de 

Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT. 

No capítulo 3, é descrita a metodologia da pesquisa baseada em questionário usando a 

escala Likert (1932). É feita a delimitação da pesquisa e um pequeno histórico do Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. 

No capítulo 4, são apresentados resultados de estudos de frequência, estratificados por 

dados demográficos.  

No capítulo 5, os dados obtidos são analisados e discutidos. 

No capítulo 6, são apresentadas as conclusões e sugestões para futuros trabalhos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Em setembro e outubro de 2015 foram pesquisadas as fontes no Quadro 1, envolvendo 

os conceitos de avaliação de desempenho individual, racionalidade instrumental e substantiva.  

Vários dos documentos retornados se referiam a trabalhos realizados na área da saúde, 

em ambientes e condições muito diversas das encontradas na instituição em estudo. Outros 

artigos apenas tocavam superficialmente o assunto e foram descartados. Dos 44 artigos 

mostrados no Quadro 1, dois são repetidos e foram desconsiderados.  

Quadro 1 – Pesquisa de fontes bibliográficas 

Base Argumento de busca Documentos 

Retornados 

Documentos 

Relevantes 

bdtd.ibict.br (Todos os campos: racionalidade instrumental 

E Todos os campos: racionalidade 

substantiva) 

 45  5 

 (Todos os campos: racionalidade 

instrumental E Todos os campos: avaliação 

de desempenho) 

 6  0 

Scopus (ALL (performance evaluation) AND 

 ALL (instrumental rationality) AND ALL 

(substantive rationality)) AND  

PUBYEAR > 2010 

 0  0 

ALL (performance evaluation) AND ALL 

(substantive rationality) AND 

 PUBYEAR > 2010 

 246  12 

(ALL (instrumental rationality) AND ALL 

(performance evaluation)) AND 

PUBYEAR > 2010 

 345  8 

(ALL (instrumental rationality) AND ALL 

(performance evaluation) AND ALL 

(substantive rationality)) AND 

 PUBYEAR > 2010   

 24  3 

Scielo (Guerreiro Ramos) AND (racionalidade) 

AND (year cluster:(> 2010)) 

 4  3 

(racionalidade instrumental) AND ((YEAR = 

2012 OR YEAR = 2013)) 

 22  4 

(racionalidade substantiva) AND (year 

cluster:(> 2010)) 

 11  3 

FGV “Guerreiro Ramos”  50  2 

UFF “Avaliação de desempenho” ou 

“racionalidade instrumental” ou 

“racionalidade substantiva” 

 1  1 

Orientador Indicações de leitura  3  3 

TOTAL  757  44 

Fonte: o próprio autor. 
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Também foi feita uma pesquisa livre no Google com os termos: “avaliação de 

desempenho no serviço público” que retornou aproximadamente 921.000 documentos. Foram 

vistos apenas as quinze primeiras respostas que são consideradas mais relevantes e aproveitou-

se mais três artigos e dois livros. 

2.1 A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Durante muito tempo os administradores preocuparam-se exclusivamente com a 

eficiência da máquina como meio de aumentar a produtividade da empresa. A ênfase sobre o 

equipamento e a abordagem mecanicista da administração não resolveu o problema do aumento 

da eficiência da organização. O homem era visto como um objeto moldável aos interesses da 

organização e facilmente manipulável, uma vez que se acreditava ser motivado exclusivamente 

por incentivos salariais e econômicos. 

As relações humanas se tornaram relevantes no ambiente de trabalho, dado que os 

fatores emocionais afetam diretamente o desempenho dos trabalhadores, levando ao stress e 

outros problemas psicológicos. 

Com a finalidade de melhorar o desempenho nas atividades que os trabalhadores 

executam foram introduzidas diversas abordagens para a avaliação de desempenho. 

Em empresas em que não há avaliação formal, os gestores ainda mantêm sua função de 

avaliar, como parte do seu trabalho. 

Em Vroom (1977) encontra-se que os planos formais de avaliação de desempenho são 

elaborados para: 

1. Fornecerem julgamentos sistemáticos que justificam aumentos salariais, 

promoções, transferências e às vezes rebaixamentos e demissões. 

2. Darem um feedback ao servidor de como ele está se saindo na opinião do 

chefe. 

3. Servirem de base para instrução e aconselhamento do indivíduo por seu 

superior. 
 

No Quadro 2, a avaliação de desempenho é classificada de acordo com o nível 

hierárquico da gerência da organização. Parte das observações diárias feita pela chefia imediata. 

No nível intermediário verifica o cumprimento dos prazos e qualidade do trabalho, com base 

nas metas estabelecidas pela organização.  
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Quadro 2 – Tipos de Avaliação de Desempenho 

Avaliação do pessoal 

do nível operacional 

A avaliação do nível hierárquico operacional deve ser muito simples, pois deve 

verificar a quantidade do trabalho produzido, sua qualidade, e o relacionamento 

com as pessoas. A avaliação é feita pelo chefe imediato, devendo ser revista 

pelo chefe com maior hierarquia. 

Avaliação do nível 

intermediário 

A avaliação do nível intermediário deve ser realizada sobre o cumprimento das 

metas periódicas. A avaliação é feita pela chefia imediata em reuniões de 

acompanhamento do trabalho. Nessas reuniões, é verificado o andamento do 

trabalho, o cumprimento dos prazos e a qualidade, também são formuladas novas 

metas e programas. O feedback acontece como parte da reunião. 

Avaliação do pessoal 

de alto nível 

A avaliação de desempenho neste nível tende a ser menos estruturada que nos 

anteriores, é feita geralmente com base nos resultados alcançados no final do 

exercício. As pessoas que estão nesse nível têm um bom conhecimento, contatos 

periódicos e boa qualidade de julgamento. O feedback é avaliado através dos 

resultados obtidos, pois as grandes áreas da empresa têm metas a serem 

cumpridas. 

Fonte: (ÁVILA e STECCA, 2015) 

No nível mais alto a preocupação efetiva é com os resultados alcançados. 

Xavier (2016) recomenda que o gestor deva dar apoio integral ao programa formal de 

Avaliação de Desempenho Individual – ADI, instituído pela empresa, fazendo da melhor e mais 

eficiente maneira possível, mesmo que não concorde integralmente com a forma de avaliação 

adotada. Deve fazer um esforço para compreender integralmente o sistema adotado e usá-lo 

com a máxima eficiência e orientar devidamente seu pessoal no uso. Para ele “O gestor tem de 

levar a sério o processo, evitando que ele desvie sua função ou converta-se em formalismo 

inútil.”  

Na recomendação em destaque, a preocupação é que tudo não se converta em uma 

obrigação burocrática sem valor. 

2.1.1 A avaliação de Desempenho no Serviço Público 

Em Brasil (2013), avaliar o desempenho dos servidores da Administração Pública 

Federal brasileira não é prática recente pois vem sendo normatizados diversos tipos de avaliação 

desde os anos 1970, sendo calcados principalmente em mérito (desempenho) e em tempo de 

serviço (antiguidade), com diferentes finalidades como: aprovação em estágio probatório, 

progressão funcional, promoção e pagamento de gratificação de desempenho. 

No Setor Público os avanços ocorridos nas duas últimas décadas têm levado o Serviço 

Público, principalmente as autarquias, a buscar novas formas de gestão, com o objetivo de 

melhorar o desempenho, alcançar resultados e atingir a missão institucional para o pleno 

atendimento às necessidades da sociedade. Há o reconhecimento de que o sucesso da prestação 
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do serviço público depende do investimento nas pessoas, com a identificação, aproveitamento 

e desenvolvimento do capital intelectual. 

O Quadro 3 mostra os marcos legais da avaliação de desempenho no serviço público, 

mostrando que é antiga a questão do desempenho dos servidores. Na Administração Pública 

Federal brasileira, desde 1995 foram implementadas políticas de remuneração diferenciadas 

com base em desempenho. (BRASIL, 1995) 

Quadro 3 – Marcos Legais da Avaliação de Desempenho no Serviço Público 

1960 Lei nº 3.780 – Critérios para promoção na carreira 

1970 Lei nº 5.645 – Progressão funcional por mérito e antiguidade 

1977 Decreto nº 80.602 – Progressão funcional mediante avaliação 

1980 Decreto nº 84.664 – Institui critérios de avaliação para progressão e promoção 

1990 Lei nº 8.112 – Institui o regime jurídico dos servidores 

1995 MP nº 1.548 – Cria a gratificação de desempenho e produtividade 

2008 Lei nº 11.784 – Institui a nova sistemática para AD 

2010 Decreto nº 7.133 – Critérios e procedimentos gerais de AD 

Fonte: Manual de Orientação para Gestão do Desempenho 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria de Gestão Pública. 

A Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e principalmente seu decreto de 

regulamentação de nº 80.602, de 24 de outubro de 1977 introduziram as regras para a progressão 

funcional decorrente da avaliação de desempenho (mérito) e antiguidade com o Plano de 

Classificação de Cargos. 

Mais recentemente, com a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, ficou instituída 

nova sistemática para avaliação de desempenho de servidores de cargos de provimento efetivo 

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

fundacional. (BRASIL, 2013) 

Conforme a Figura 1, desempenho tem a ver com ação e comportamento dentro da 

organização, gerando resultados. Avaliar desempenho significa observar e orientar as ações e 

comportamentos dos trabalhadores visando otimizar os resultados. 
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Figura 1 – Conceito de Desempenho 

 

Fonte: BRASIL (2013) 

A Lei nº 11.784/2008 estabelece os seguintes objetivos específicos, elencados em 

Brasil (2013, p11): 

 Alinhar os processos de trabalho com a missão e com os objetivos 

estratégicos da instituição, buscando vincular a atuação do servidor e das 

equipes com o alcance das metas institucionais. 

 Subsidiar o desenvolvimento de programas de capacitação, por meio da 

identificação de necessidades de aprendizagem e do incentivo ao 

aperfeiçoamento profissional, visando a ampliar a qualificação dos 

servidores. 

 Dar apoio ao processo de revisão do planejamento estratégico. 

 Identificar necessidades de adequação funcional relacionadas a problemas de 

adaptação ao cargo, à função ou à instituição. 

 Democratizar o ambiente de trabalho, estabelecendo um diálogo contínuo 

com servidores e equipes a respeito dos resultados desejados pela instituição, 

pelos cidadãos e pela sociedade, acompanhando a superação dos desafios 

propostos e articulando consensualmente as correções de rumo necessárias. 

 Analisar os processos de trabalho e diagnosticar melhorias visando a 

proporcionar insumos para o desenvolvimento organizacional e para o 

aperfeiçoamento da prestação dos serviços públicos.  

O Quadro 4 consolida a ideia de que a avaliação de desempenho, quando usada como 

instrumento de gestão, pode gerar benefícios tanto para a instituição quanto para o servidor. 
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Quadro 4 – Benefícios da Avaliação de Desempenho 

Para a instituição Para o servidor 

Orienta tomada de decisões gerenciais sobre 

necessidades de capacitação e programas de 

desenvolvimento de pessoas 

Promove autoconhecimento e reflexão sobre 

seu desenvolvimento profissional a partir do 

feedback de seu desempenho 

Possibilita planejar as atividades dos 

servidores em consonância com as metas 

das equipes 

Promove maior interação entre os servidores 

e seus superiores 

Indica as necessidades de movimentação e 

adequação funcional 

Desenvolve o senso de compromisso frente 

às metas institucionais 

Serve de mecanismo reorientador das 

políticas e diretrizes de gestão de pessoas 

Desenvolve habilidades de comunicação e 

negociação para o atingimento de metas 

Identifica condições de higiene, segurança e 

qualidade de vida no trabalho capazes de 

influenciar o desempenho individual 

Favorece a reavaliação das rotinas e afazeres 

diários e fornece diretrizes para a superação 

das limitações. 

Permite avaliar a contribuição dos 

programas de capacitação para a melhoria 

de desempenho 

Permite ao avaliado assumir a responsabili-

dade pelo próprio desenvolvimento profis-

sional. 
Fonte: Leite & Gondim, 2005; Guimarães, 1998; Abbad, Lima e Veiga, 1996 apud Brasil, 2013. 

É importante, no entanto, observar que a avaliação de desempenho periódica do servidor 

público federal foi introduzida na Constituição pela EC nº 19/98, em seu artigo 41, que é 

interpretada como uma ameaça a estabilidade do servidor. 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para 

cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 

 

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

... 

 O item III do parágrafo 1º da EC nº 19/98 prevê que a avaliação de desempenho pode 

ser usada para justificar a perda do cargo pelo servidor, acabando dessa forma com a 

estabilidade. 

Caldas (211) também alerta que embora idealmente a avaliação de desempenho possa 

ter sido pensada numa forma de assegurar a eficiência do serviço público, existem preocupações 

que sugerem a existência de interesses obscuros que podem interferir na avaliação. 

A avaliação periódica de desempenho, no plano ideal, caracteriza‐se como uma 

importante ferramenta de aprimoramento dos recursos humanos da Administração 

Pública. Se efetivamente, não existissem interesses obscuros quanto à 

institucionalização de tal procedimento, certamente, com uma outra abordagem, o 

serviço público sairia ganhando no pós‐reforma administrativa de 1998, dando um 

salto na busca pela eficiência. (CALDAS, 2011, p. 1) 
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Araújo (2005) manifesta preocupação ao lecionar sobre a avaliação periódica de 

desempenho ao questionar a objetividade dos critérios de avaliação. 

O perigo é que tais critérios objetivos se transformem em subjetivos, pessoais ou 

políticos, como tantas vezes já se viu em procedimentos de avaliação para promoções 

realizados pela Administração. ”  (ARAÚJO, 2005, p. 295) 

 O “perigo” apontado por Araújo (2005) é real e ocorre na prática. Pinto e Behr (2015) 

revelam que na universidade que estudou o resultado a avaliação individual, a avaliação está 

diretamente relacionada à proximidade da chefia imediata com seus subordinados, apesar desse 

aspecto não ser aprovado pelos servidores. Os servidores acreditam que a nota na avaliação de 

desempenho pode ser fruto de uma competição na disputa por um melhor relacionamento 

interpessoal com a chefia imediata. Isso foge completamente da racionalidade defendida ao 

implementar uma avaliação de desempenho. Em uma avaliação subjetiva, um servidor pode ser 

avaliado de forma mais ou menos rígida, de acordo com o relacionamento com o avaliador. 

Por outro lado, a avaliação de desempenho pode ser constrangedora, devendo ponderar 

se vale a pena praticá-la. 

Esse sistema alimenta o desempenho a curto prazo, aniquila o planejamento a longo 

prazo, introduz o medo, demole o espírito de equipe, fomenta a rivalidade e a política. 

Deixa as pessoas amargas, oprimidas, machucadas, esgotadas, desoladas, 

desesperadas, abatidas, sentindo-se inferiores, algumas até deprimidas, incapacitadas 

para o trabalho depois de conhecerem sua avaliação, sem compreender por que são 

inferiores. É injusto, pois atribuir aos membros de um grupo diferenças que podem 

ser totalmente devidas ao sistema em que trabalham. (DEMING, 1990, p. 76) 

Levando em conta as ponderações de Deming deve-se estabelecer, com clareza, os 

objetivos da avaliação de desempenho e, no caso de avaliação por pares, manter o sigilo na 

avaliação visando a não desagregação da equipe e, no caso de insatisfações procurar conciliar 

os interesses. 

A partir da década de 1970, teve início nos EUA e na Inglaterra uma tendência a 

transferir práticas gerenciais do setor privado para a administração pública, fornecendo as bases 

para o modelo gerencial de administração, que também ficou conhecido como Nova 

Administração Pública. Tal modelo fortaleceu-se na década de 1980, sendo adotado por 

governos de muitos países, com o objetivo de aumentar a eficiência do Estado. Seguindo os 

pressupostos neoliberais, a Nova Administração Pública propõe a transferência e adaptação de 

ideias, valores e práticas do setor privado para o setor público (PAULA, 2005). Desde então 

tem-se procurado consolidar vários sistemas de avaliação para os mais diversos fins. 
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2.1.2 A Avaliação de Desempenho por Múltiplas fontes ou 360º 

O modelo adotado pela administração pública federal procura evitar uma avaliação 

extremamente objetiva comparando-se resultados obtidos com metas previamente 

estabelecidas. A avaliação por múltiplas fontes procura afastar o perigo da avaliação subjetiva 

(ARAÚJO, 2005) introduzindo outros atores no processo - Figura 2. 

 

Figura 2 – Avaliação por múltiplas fontes 

 

Fonte: O próprio autor. 

Nesta abordagem, o processo começa com a autoavaliação, permitindo uma reflexão do 

servidor sobre suas atitudes e desempenho. Ao servidor são apresentados fatores de 

desempenho aos quais deve atribuir uma nota segundo sua própria percepção.  

A chefia imediata então avalia os mesmos fatores de desempenho acrescidos da 

verificação de cumprimento das metas pactuadas. 

Em seguida, os fatores de desempenho são avaliados pelos pares (equipe) que fornecem 

um feedback ao avaliado, caracterizando a heteroavaliação. 

Posteriormente a equipe de trabalho subordinada avalia a chefia fechando os 360°. 

2.1.3 A Implantação da Avaliação de Desempenho na CNEN/CDTN 

Na CNEN, independentemente da concessão de quaisquer gratificações e do método 

adotado, a avaliação de desempenho individual dos servidores ativos é realizada desde 1987, 
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haja vista que tal avaliação fundamenta a progressão e a promoção de tais servidores, que, desde 

1993, com a Lei nº 8.691, se dá no âmbito do Plano de Carreiras para a área de Ciência e 

Tecnologia. 

Em setembro de 2001, foi instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de 

Ciência e Tecnologia (GDACT), pela Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001. 

Até a presente data, tal gratificação sempre foi paga com fundamento em avaliação de 

desempenho. 

Quando de sua criação, em um primeiro momento, a GDACT fundamentou-se na 

avaliação de desempenho institucional e na avaliação de desempenho individual. 

Na CNEN, o modelo de avaliação adotado levava em consideração o CTA – 

Compromisso de trabalho anual, que constava das metas a serem alcançadas, e definia fatores 

de desempenho tais como: planejamento/organização; capacitação; cooperação; 

iniciativa/criatividade; atendimento ao cliente; responsabilidade, etc. Prevalece, como se vê, a 

razão instrumental como preconizado por Guerreiro Ramos (1981) e que determina o padrão 

de “sucesso” para atender às necessidades de mercado, desconsiderando a necessidade do 

indivíduo de auto realização e satisfação social. 

Esta situação perdurou até a edição da Medida Provisória nº 295, de 29 de maio de 2006, 

convertida na Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006.  Esta última Lei dispõe, em seu artigo 

19, que a partir de 1º de fevereiro de 2006, a GDACT passa a ser atribuída em função da 

avaliação de desempenho institucional e da avaliação de desempenho coletivo. Nessa ocasião, 

a legislação também determinou como seria obtido o resultado da avaliação de desempenho 

coletivo.  

A situação mudou novamente com a Lei no. 11.784/2008 que estabeleceu a avaliação 

por múltiplas fontes, ou seja, 360°. Ainda segundo essa lei, a avaliação de desempenho objetiva 

promover a melhoria da qualificação dos serviços 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 do caput do art. 140). 

O modelo de avaliação por múltiplas fontes foi implementado no Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN em junho de 2015 e é uma experiência nova 

na instituição. É utilizado o Sistema de Desempenho Individual – SDI e o processo segue as 

etapas mostradas no Quadro 5. 

 



24 

Quadro 5 – Etapas do Ciclo de Avaliação 

ETAPAS 

Elaboração do PTI 

Organização das Equipes de Trabalho 

(Formação dos Grupos) 

Avaliação por Pares, Avaliação das chefias pelos servidores e 

Autoavaliação 

Avaliação dos servidores pelas chefias 

Disponibilização do Relatório de Desempenho Individual 
Fonte: Apresentação de trabalho interno DIDEP/CNEN – 2015. 

2.1.4 O Sistema de Desempenho Individual – SDI no CDTN 

A CNEN informatizou a avaliação de desempenho por múltiplas fontes utilizando o 

Sistema de Desempenho Individual – SDI que é utilizado por toda a organização. 

O Processo de avaliação se inicia com a identificação do servidor perante o SDI 

mediante senha e pela definição do seu nível de acesso: servidor, gestor ou RH.  

Cabe ao gestor elaborar o Plano individual de trabalho – PTI em comum acordo com o 

servidor subordinado, alinhando as tarefas com o Plano Orçamentário – PO, garantindo o 

alinhamento com os objetivos da CNEN e do CDTN. O PTI pode ser renegociado a qualquer 

tempo em função de dificuldades que aparecem ou novas tarefas. Para cada tarefa é atribuído 

um total de pontos esperados, de forma que a soma dos pontos para todas as tarefas seja 100. 

Os gestores organizam as equipes de trabalho, agrupando os servidores que trabalham 

em equipe ou desempenham tarefas similares. Quando o grupo é formado por mais de três 

pessoas ocorre a avaliação por pares. 

Os servidores avaliam os pares, o seu chefe e se autoavaliam quanto aos fatores de 

desempenho (Quadro 6) atribuindo notas em uma escala de 1 a 4. 

Quadro 6 – Fatores de Desempenho 

 Produtividade no trabalho 

 Conhecimento de métodos e técnicas 

 Trabalho em equipe 

 Comprometimento com o trabalho 

 Cumprimento das normas de procedimento e conduta no 

desempenho das atribuições do cargo 

 Qualidade técnica do trabalho 
Fonte: SDI – Sistema de Desempenho Individual – junho 2105 
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É feita a avaliação dos servidores pelos chefes quanto aos fatores de desempenho e 

também quanto as tarefas acordadas no PTI. 

É feito o cálculo do percentual da GDACT e disponibilizado o Relatório de Desempenho 

Individual. 

Os gestores informam as necessidades de treinamento para melhoria de desempenho. 

Esses dados são levados em consideração ao compor o plano de capacitação da organização. 

2.1.5 Histórico da GDACT 

Desde a instituição da Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e 

Tecnologia (GDACT), pela Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, até a 

presente data, tal gratificação sempre foi paga com fundamento em avaliação de desempenho, 

haja vista assim determinar a legislação. 

Os servidores e aposentados da CNEN pertencem à Carreira de Ciência e Tecnologia, 

conforme Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993. 

Os aposentados da CNEN passaram a perceber a GDACT, a partir de 01.12.2003, 

conforme artigo 60-A, da Lei nº 10.769, de 19.11.2003, à razão de 30% do percentual máximo 

aplicado ao padrão da classe em que o servidor que lhes deu origem estivesse posicionado. 

O artigo 15 da Medida Provisória nº 210, de 31.08.2004, estabeleceu que: “a partir de 

1º de junho de 2004, a Gratificação de Desempenho e Atividade de Ciência e Tecnologia – 

GDACT a que se refere o art. 19 da Medida Provisória nº 229-43, de 2001, aplica se às 

aposentadorias e às pensões concedidas ou instituídas até 29 de junho de 2000, no valor 

correspondente a cinquenta por cento do percentual máximo aplicado ao padrão de classe em 

que o servidor que lhes deu origem estivesse posicionado”. 

Cumpre observar que a GDACT é uma gratificação cuja composição toma por base duas 

parcelas, sendo uma referente à avaliação de desempenho institucional, e outra, que, ao longo 

do tempo, em virtude de mudanças na legislação, assumiu diferentes formatos, quais sejam: 

avaliação de desempenho individual e avaliação de desempenho coletivo. 

Quando de sua criação, a GDACT fundamentava-se, além da avaliação de desempenho 

institucional, na avaliação de desempenho individual. Esta situação perdurou até a edição da 

Medida Provisória nº 295, de 29 de maio de 2006, convertida na Lei nº 11.344, de 8 de setembro 

de 2006.  Esta última Lei dispõe, em seu artigo 19, que a partir de 1º de fevereiro de 2006, a 
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GDACT passa a ser atribuída em função da avaliação de desempenho institucional e da 

avaliação de desempenho coletivo.  Nessa ocasião, a legislação também determina como será 

obtido o resultado da avaliação de desempenho coletivo – vide incisos do artigo 21 da Lei nº 

11.344/2006, abaixo transcritos: 

I - a partir da data de publicação desta Medida Provisória e até que seja regulamentada 

a parcela da GDACT referente à avaliação de desempenho coletivo, de que trata o § 

1º do art. 19, será paga a cada servidor em valor corresponde à média dos valores 

pagos, como resultado da avaliação de desempenho individual, ao conjunto dos 

servidores de cada órgão ou entidade, a que se refere o §1º do art. 1º da Lei no 8.691, 

de 1993; (Medida Provisória nº 341, de 2006). 

II - a partir de 30 de maio de 2006, e até que seja regulamentada a parcela da GDACT 

referente à avaliação de desempenho coletivo, de que trata o § 1º do art. 19 desta Lei, 

será paga a cada servidor, observado o respectivo nível, classe e padrão, em valor 

correspondente à média do percentual percebido pelos servidores, como resultado da 

avaliação de desempenho individual, em janeiro de 2006, ao conjunto dos servidores 

de cada órgão ou entidade a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei no 8.691, de 28 de 

julho de 1993; e (Redação dada pela Lei nº 11.490, de 2007) (Revogado pela Medida 

Provisória nº 441, de 2008). 

III - a partir de 1º de fevereiro de 2006 e até que seja regulamentada, a parcela da 

GDACT referente à avaliação de desempenho institucional, de que trata o § 2º do art. 

19, será paga a cada servidor no valor correspondente ao valor por ele percebido, a 

título da parcela institucional da GDACT, em janeiro de 2006. (Revogado pela 

Medida Provisória nº 441, de 2008) (Revogado pela Lei nº 11.907, de 2009) (grifo 

nosso). 

Portanto, a GDACT continua sendo fundamentada em avaliação de desempenho, porém 

institucional e coletivo, e não mais avaliação de desempenho institucional e individual.  Como 

visto acima, o resultado da avaliação de desempenho coletivo é obtido pela média dos 

resultados das avaliações de desempenho individuais. 

Nesta altura, é mister observar que a Lei nº 11.344/2006 não só determinou a forma de 

obter o resultado da avaliação de desempenho institucional a ser pago (manteve o valor 

percebido a título da parcela institucional da GDACT em janeiro de 2006) e o resultado da 

avaliação de desempenho coletivo (valor correspondente à média do percentual percebido pelos 

servidores, como resultado da avaliação de desempenho individual, em janeiro de 2006, 

observado o respectivo nível, classe e padrão), mas também determinou que os valores, que 

compõem as duas parcelas da GDACT fossem mantidos iguais aos valores praticados na data 

da lei, até nova regulamentação [vide Lei nº 11.344/2006, artigo 19,  § 3º: “Os critérios, a 

periodicidade e os procedimentos de avaliação coletiva e institucional e de atribuição da 

GDACT serão estabelecidos em regulamento.” (Revogado pela Lei nº 11.907, de 2009). Ocorre 

que a regulamentação referida anteriormente nunca chegou a ser efetivada, de modo que os 
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valores pagos permaneceram os mesmos, sendo mensalmente repetidos (é o chamdo 

“congelamento” da GDACT). 

Cabe aqui abrir um parêntesis para esclarecer que, na CNEN, independentemente da 

concessão de quaisquer gratificações e do método adotado, a avaliação de desempenho 

individual dos servidores ativos nunca deixou de ser realizada, desde 1987, haja vista que tal 

avaliação fundamenta a progressão e a promoção de tais servidores, que, desde 1993, com a Lei 

nº 8.691, se dá nas Carreiras do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia.  É 

importante, no entanto, que sejam realizadas as devidas distinções entre a avaliação de 

desempenho individual e avaliação de desempenho coletivo, no período de vigência desta 

última. 

Voltando à questão das parcelas da avaliação de desempenho que compõem a GDACT, 

tem-se, a partir da edição da Medida Provisória nº 441, de 29 de agosto de 2009, convertida na 

Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, o terceiro momento da concessão da citada 

gratificação, uma vez que, novamente, a GDACT passa a ser composta pelas parcelas 

correspondentes aos resultados das avaliações de desempenho institucional e individual (ver 

artigo 52, que acrescentou dispositivos à Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006, em especial 

os artigos 19-A a 19-G). 

Portanto, chama-se a atenção para dois fatos fundamentais ao entendimento do assunto: 

1. antes mesmo de serem regulamentadas as avaliações de desempenho institucional 

e coletivo, conforme citado nos incisos do artigo 21 da Lei nº 11.344/2006, 

anteriormente transcritos, a composição das parcelas da GDACT é mais uma vez 

modificada, lembrando que os valores percebidos estavam mantidos, ou seja, 

mensalmente repetidos até a edição do regulamento que não se efetivou; 

2. o artigo 19-G introduzido sobre a Lei nº 11.344/2006, pela Lei nº 11.907/2009, 

assim dispôs: “Até que seja publicado o ato a que se refere o parágrafo único do 

art. 19-D e processados os resultados da primeira avaliação individual e 

institucional, conforme disposto nesta Lei, todos os servidores que fizerem jus à 

GDACT deverão percebê-la em valor correspondente ao último percentual 

recebido a título de GDACT, convertido em pontos que serão multiplicados pelo 

valor constante Anexo VIII-B, conforme disposto no art. 19-F.”  

O último percentual recebido pelos servidores a título de GDACT, de acordo com o 

definido no artigo 19-G acima transcrito correspondia a: 
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1. avaliação de desempenho institucional - valor percebido a título da parcela institucional 

da GDACT em janeiro de 2006 (inciso III do artigo 21 da Lei nº 11.344/2006); 

2. avaliação de desempenho coletivo - média do percentual percebido pelos servidores, 

como resultado da avaliação de desempenho individual, em janeiro de 2006, observado 

o respectivo nível, classe e padrão (inciso II do artigo 21 da Lei nº 11.344/2006). 

A partir de 07 de dezembro de 2012 a Portaria nº 078 de 07 de dezembro de 2012, 

estabeleceu os critérios e os procedimentos específicos das avaliações de desempenho 

individual e institucional. 

2.2 CONCEITOS DE RACIONALIDADE INSTRUMENTAL E RACIONALIDADE 

SUBSTANTIVA 

Guerreiro Ramos (2009) mostra a evolução da Organização Racional do Trabalho desde 

a sociedade pré-letrada em que o trabalho era orientado pela tradição e pelo costume e não 

existia a ideia do lucro.  

Na antiguidade o trabalho torna-se desprezível, sendo a vida ociosa das classes sociais 

superiores, bem evidente, exemplificado na Figura 3. Assim, não se desenvolveu nem a técnica 

do trabalho, nem o maquinismo.  

Figura 3 - Roma antiga: organização social 

 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solomon-Toilet_Roman_Lady.JPG 

 acessado em 18/09/2016. 
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Na idade média, embora se proclamasse a dignidade do trabalho, no plano social ocorria 

o contrário, mantendo os mesmos preconceitos da idade antiga. A nobreza vivia no ócio e o 

trabalho era reservado aos vassalos - Figura 4. 

Figura 4 – O trabalho na idade média. 

 

Fonte: http://bloghistoriacritica.blogspot.com.br/2011/11/feudalismo.html 

Os sistemas de racionalização, exemplo na Figura 5, não surgiram de repente, sendo um 

resultado de um processo gradativo e lento. 

Figura 5 – Linha de montagem 

 

Fonte: http://economia.culturamix.com/mercado/fordismo-e-toyotismo 

No sentido antigo  

[...] a razão era entendida como força ativa na psique humana que habilita o indivíduo 

a distinguir entre o bem e o mal, entre o conhecimento falso e o verdadeiro e, assim, 

a ordenar sua vida pessoal e social. Mais ainda, a vida da razão na psique humana era 

encarada como uma realidade que resistia à sua própria redução a um fenômeno 

histórico ou social. (GUERREIRO RAMOS, 1989, p. 2-3) 

Esse conceito foi mudado ao longo da história e Hobbes (1974) define a razão como 

uma capacidade que o indivíduo adquire “pelo esforço” e que o habilita a nada mais do que 

fazer o “cálculo utilitário de consequências” (HOBBES, 1974). Esse conceito vem sendo 

empregado de forma enganadora, sendo que a “racionalidade assume com frequência 



30 

conotações antiéticas relativamente aos propósitos fundamentais da existência humana.” 

(GUERREIRO RAMOS, 1983). 

Segundo Guerreio Ramos (1989), a razão foi descoberta pelos filósofos da Grécia 

antiga, e sua compreensão foi um ponto de inflexão na história, pois marcou o rompimento com 

os limites da visão da realidade baseada nos mitos e permitiu o acesso da alma humana a um 

nível de autoconhecimento antes nunca experimentado. 

 A razão para os gregos, enquanto fundamento das ações humanas, transcendia em muito 

a estreita relação que hoje se faz entre racionalidade e cálculo (SERVA,1997).  

“Ela prescreve como os seres humanos deveriam ordenar sua vida pessoal e social. 

No decurso dos últimos 300 anos, a racionalidade funcional tem escorado o esforço 

das populações do Ocidente Central para dominar a natureza e aumentar a própria 

capacidade de produção. É certo que essa é uma grande realização.” 

(GUERREIRO RAMOS, 1989, p. 23)   

O propósito da crítica da razão moderna é no sentido de preparar o caminho para o 

desenvolvimento de uma nova ciência das organizações pois ela é o conceito básico de qualquer 

ciência na sociedade. 

A realidade, no sentido substantivo, nunca poderá ser um atributo definitivo da 

sociedade, pois é diretamente apreendida pela consciência humana, não pela mediação social. 

“Ela impele o indivíduo na direção de um esforço continuo responsável e penoso para dominar 

suas paixões e suas inclinações inferiores. ” (GUERREIRO RAMOS, 1989, p.16) 

Ainda para Guerreiro Ramos, numa sociedade onde os interesses práticos constituem o 

único critério para a existência humana, não existe nenhuma vida política.    

De acordo com Guerreiro Ramos (1989, pp. 31) “ a ciência social poderia ser possível 

como o estudo da razão da sociedade. Para a maior parte deles, a razão era uma característica 

da sociedade, mais do que do indivíduo, no sentido de que ela já não mais precisava ser 

concebida através da mediação do indivíduo, mas como algo cognato à sociedade e à natureza”. 

Os valores humanos tornam-se econômicos, no sentido moderno, sendo que os fins têm 

a mesma natureza, nesse sentido, a dicotomia entre valores e fatos só é válida quando a total 

inclusão do homem na sociedade e tida como coisa natural.  

Tragtenberg (1974) estuda o aparecimento das teorias administrativas de acordo com as 

determinações econômicas-sociais existentes em cada época. Analisa questões para explicar a 

irrupção e predominância de certas teorias da administração em um dado momento histórico 

onde reflete o interesse das classes dominantes, assumindo a partir daí um caráter ideológico. 

Procurando traduzir esse conceito, Tragtenberg procura responder e entender dentro da Teoria 
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da Administração o porquê da preocupação com o nível de conhecimento instrumental e o 

conhecimento humano ficam limitado a partes passiveis de controle.  

Segundo Tragtenberg, a burocracia pressupõe, pelo menos, o espírito corporativo, tendo 

em vista que o estado, com seu formalismo, pode opor o interesse como instrumento às 

corporações (interesses privados). A burocracia, além de ser um instrumento das classes 

dominantes, tem efeitos de permanência subsistindo com nível relativo de autonomia 

encontrando nas lideranças sindicais e estados socialistas. Ele entende que a burocracia 

hegemônica é incapaz de vencer o antagonismo das corporações, mas tem sua razão de ser, uma 

vez que une os aspectos formais e reais no nível do poder real e absoluto. De acordo com 

Tragtenberg a ideologia da burocracia aparece quando se dá a divisão dos funcionários como 

portadores de símbolos, uniformes e signos. 

Conforme Guerreiro Ramos (2009), no serviço público a racionalização se manifesta 

através da burocracia onde predomina o interesse universal sobre o interesse particular. 

Existe aqui uma convergência de pensamentos com relação à burocracia, que se traduz 

numa realidade instrumental, que cumpre o seu papel por algum tempo, mas que é incompleta 

segundo Guerreiro Ramos e Tragtenberg. Para o primeiro autor: 

A racionalidade substantiva sustenta que o lugar adequado à razão é a psique humana. 

Nessa conformidade, a psique humana deve ser considerada o ponto de referência para 

a ordenação da vida social, tanto quanto para a conceituação da ciência social em 

geral, da qual o estudo sistemático da organização constitui domínio particular. 

(GUERREIRO RAMOS, 1989, p. 27) 

Guerreiro Ramos sugere partir para a abordagem substantiva, que leva os interesses do 

trabalhador em consideração. 

2.2.1 Racionalidade Instrumental 

Em sua obra, Economia e sociedade, Max Weber (1922) apresenta rudimentos do que 

hoje é o conceito de racionalidade. Apresenta quatro tipos de ação social: racional no tocante a 

fins, racional no tocante a valores, a afetiva e a tradicional. 

Segundo Weber, a racionalidade instrumental é a escolha racional de meios para atingir 

um objetivo, é por onde se alcança a eficiência: 

 “Decisivamente o capitalismo surgiu através da empresa permanente e racional, da 

contabilidade racional, da técnica racional e do Direito Racional. A tudo isso se deve 
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ainda adicionar a ideologia racional, a racionalização da vida, a ética racional da 

economia” (WEBER, 1980, p.169) 

Na Teoria da ação Comunicativa de Habermas ele vem com novas ideias para enfrentar 

a sociedade:  

 “ Para dar uma nova formulação teórica àquilo que Max Weber chamou de 

racionalização, gostaria de não me ater ao ponto de partida subjetivo que Parsons 

compartilha com Weber, e de propor um outro quadro categorial. Partirei da distinção 

entre trabalho e interação. Entendo por trabalho, ou agir racional com respeito a fins, 

seja o agir instrumental, seja a escolha racional, seja a combinação dos dois (...) por 

outro lado, entendo por agir comunicativo uma intenção mediatizada simbolicamente. 

Ela se rege por normas que valem obrigatoriamente, que definem das expectativas de 

comportamento recíprocas e que precisam, ser compreendidas e reconhecidas e que 

precisam ser compreendidas e reconhecidas por, pelo menos, dois sujeitos agentes (...) 

Dispondo desses dois tipos de ação, podemos classificar os sistemas sociais conforme 

neles predomine o agir racional, com respeito a fins ou a interação” (HABERMAS, 

1987, p. 320-321) 

Habermas propõe três tipos de ação: 

“ A uma ação orientada para o êxito chamamos instrumental quando a consideramos 

sob o aspecto de observância a regras de ação técnicas e avaliamos o grau de eficácia 

da intervenção que essa ação representa em um contexto de estados e sucessos, a uma 

ação orientada para o êxito chamamos estratégica quando a consideramos sob o 

aspecto da observância a regras de escolha racional e avaliamos seu grau de influência 

sobre as decisões de um oponente racional. As ações instrumentais podem estar 

associadas a interações sociais. As ações estratégicas representam em si mesmas ações 

sociais. Falo, em contraposição de ações comunicativas quando os planos de ação dos 

atores implicados não se coordenam através de um cálculo egocêntrico de resultados 

e sim mediante atos de entendimento. Na ação comunicativa os participantes não se 

orientam primariamente para o próprio êxito, antes perseguem seus fins individuais 

sob a condição de que seus respectivos planos de ação possam harmonizar-se entre si 

sobre a base de uma definição compartilhada da situação” (HABERMAS, 1987, p. 

367) 

Mannheim (1962) define a Instrumentalidade em função de finalidades objetivas que 

devem nortear as atividades da sociedade. Quando os atos são articulados ou relacionados com 

outros elementos para lograr um objetivo, é dito que é funcionalmente racional. 

A partir dos trabalhos de Guerreiro Ramos e de Habermas, Serva (1997, p. 22 -23) define 

a ação racional instrumental e seus elementos constitutivos, como sendo: 

Ação baseada no cálculo, orientada para o alcance de metas técnicas ou de finalidades 

ligadas a interesses econômicos ou de poder social, através da maximização dos 

recursos disponíveis. São seus elementos constitutivos: 

a) cálculo - projeção utilitária das consequências dos atos humanos; 

b) fins - metas de natureza técnica, econômica ou política (aumento de poder); 

c) maximização dos recursos - busca da eficiência e da eficácia máximas, sem 

questionamento ético, no tratamento de recursos disponíveis, quer sejam 

humanos, materiais, financeiros, técnicos, energéticos ou ainda, de tempo; 
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d) êxito, resultados - o alcance, em si mesmo, de padrões, níveis, estágios, 

situações, que são considerados como vitoriosa face a processos 

competitivos numa sociedade capitalista; 

e) desempenho - performance individual elevada na realização de atividades, 

centrada na utilidade;  

f) utilidade - dimensão econômica considerada na base das interações como um 

valor generalizado; 

g) rentabilidade - medida de retomo econômico dos êxitos e dos resultados 

esperados; 

h) estratégia interpessoal - aqui entendida como influência planejada sobre 

outrem, a partir da antecipação das reações prováveis desse outrem a 

determinados estímulos e ações, visando atingir seus pontos fracos. 

Observe que todos os elementos na racionalidade instrumental visam exclusivamente o 

bem da organização, visando sua máxima eficiência e obtenção de lucro. 

2.2.2 Racionalidade Substantiva 

Substantividade implica em não trabalhar às cegas. Existe uma percepção inteligente 

das inter-relações dos acontecimentos em que o trabalhador está inserido. (MANNHEIM, 1962) 

Em Serva (1997, p. 22), baseado nos estudos de Guerreiro Ramos e Habermas, a ação 

racional substantiva fica definida como sendo: 

Ação orientada para duas dimensões: na dimensão individual, que se refere à 

autorealização, compreendida como concretização de potencialidades e satisfação; na 

dimensão grupal, que se refere ao entendimento, nas direções das responsabilidade e 

satisfação sociais. Por conseguinte, os elementos constituídos da ação racional 

substantiva são: 

a) autorealização - processos de concretização do potencial inato do indivíduo, 

complementados pela satisfação; 

b) entendimento - ações pelas quais se estabelecem acordos e consensos 

racionais, mediadas pela comunicação livre, e que coordenam atividades 

comuns sob a égide da responsabilidade e satisfação sociais; 

c) julgamento ético - deliberação baseada em juízos de valor (bom, mau, 

verdadeiro, falso, certo, errado etc.), que se processa através do debate 

racional sobre as pretensões de validez emitidas pelos indivíduos nas 

interações;  

d) autenticidade - integridade, honestidade e franqueza dos indivíduos nas 

interações; 

e) valores emancipatórios - aqui se destacam os valores de mudança e 

aperfeiçoamento do social nas direções do bem-estar coletivo, da 

solidariedade, do respeito à individualidade, da liberdade e do 

comprometimento, presentes nos indivíduos e no contexto normativo do 

grupo; 

f) autonomia - condição plena dos indivíduos para poderem agir e expressarem-

se livremente nas interações. 
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Na ação racional substantiva são levados em consideração os valores dos indivíduos. 

Ao garantir a realização dos seus trabalhadores a empresa terá um sucesso mais duradouro. 

Serva (1997) lista os cinco pontos fundamentais na adoção substantiva de acordo com 

Guerreiro Ramos:   

1. Uma vez que as necessidades humanas são variadas e portanto atendidas por múltiplos 

cenários sociais, é possível categorizar e formular as condições operacionais singulares de 

cada cenário social. 

2. Apenas necessidades humanas limitadas são atendidas pelo sistema de mercado, o qual 

determina um tipo próprio de cenário social, marcado pela comunicação operacional e 

critérios instrumentais. O comportamento administrativo é uma conduta humana 

condicionada por imperativos econômicos. 

3. Diferentes categorias de tempo e espaço vital são correlacionadas a diferentes cenários 

organizacionais, assim a categoria de tempo e espaço vital dos cenários econômicos é um 

caso particular entre outros. 

4. Diferentes sistemas cognitivos referem-se a diferentes cenários organizacionais. Portanto, 

as regras de cognição pertencentes ao comportamento administrativo constituem também 

um caso particular de uma epistemologia multidisciplinar face aos diversos cenários 

organizacionais. 

5. Diferentes cenários sociais requerem enclaves distintos no tecido social, ainda que hajam 

vínculos que os interrelacionem. Tais vínculos constituem ponto central do interesse de 

uma abordagem substantiva do planejamento dos sistemas sociais.   

2.2.3 Racionalidade Instrumental versus Racionalidade Substantiva 

Para Guerreiro Ramos (1989) a teoria da organização é ingênua por se basear na 

racionalidade instrumental inerente à ciência social. Embora esse viés traga um sucesso prático, 

ele exerce um impacto desfigurador sobre a vida humana associada. Apesar disso, algumas 

pessoas suspendem a crítica à teoria organizacional corrente, porque embora sendo pobre em 

sofisticação, ela funciona. 

... num tempo como o nosso, em que a energia psicológica que um indivíduo tem que 

despender, para poder enfrentar as tensões resultantes dessa forma de fraude auto 

imposta, é de tal magnitude que ele se recusa a ser convencionalmente bem-sucedido 

e deixa de aquiescer às normas pelas quais a sociedade legitima-se. (GUERREIRO 

RAMOS, 1989, p. 1) 
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Na teoria organizacional o papel das organizações é no sentido de difundir a política 

cognitiva através dos agentes políticos cognitivos, sendo que os mais conscientes estão ligados 

aos meios de comunicação, pois imprensa, rádio e televisão estão engajados num processo 

continuo de deliberação e definição da realidade. Outra realidade é que cada organização tem 

suas próprias características o que constituiu um importante dispositivo de proteção e 

estabilização.  

Segundo Ramos (1989), a natureza da política cognitiva consiste no uso consciente e 

inconsciente de uma linguagem distorcida, cuja finalidade é levar pessoas a interpretarem a 

realidade em termos adequados aos interesses dos agentes diretos ou indiretos de tal distorção.  

Com base nessa visão, Rodrigues (2006) destaca a perda dos aspectos humanos na 

relação organizacional, tornando incompleta tal relação.  

 A ciência moderna, principalmente nas suas vertentes materialistas, mecanicista e 

racional levou os homens ao encantamento do mundo por si próprios. Dispensaram a 

sensibilidade, a emoção, a religião, a magia e crendices, agora transformadas em 

razão, racionalidade, método científico, cálculo, mercado, lucro, objetividade, técnica 

ciência. (RODRIGUES, 2006, p. 46) 

Conclui-se que, ao desconsiderar as necessidades e valores dos indivíduos, os resultados 

esperados de uma organização irão diminuir com o tempo, pois terão que conviver em ambiente 

de stress e insatisfação. 

O Quadro 7, a seguir, apresenta as características das racionalidades substantiva e 

instrumental nos diversos processos organizacionais, e como a racionalidade substantiva leva 

em conta os aspectos humanos em uma organização, preocupando-se com o indivíduo e não 

apenas com êxito, resultados ou desempenho. Ao preocupar-se com o indivíduo, os resultados 

de desempenho serão mais duradouros, segundo Guerreiro Ramos. 
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Quadro 7 - Análise das racionalidades nos processos organizacionais 

Tipo de Racionalidade 

x 

Processos Organizacionais 

Racionalidade 

substantiva 

Racionalidade 

instrumental 

Hierarquia e normas 
Entendimento 

Julgamento ético 

Fins 

Desempenho 

Estratégia interpessoal 

Valores e Objetivos 
Autorealização 

Valores emancipatórios 

Julgamento ético 

Utilidade 

Fins 

Rentabilidade 

Tomada de decisão 
Entendimento 

Julgamento ético 

Cálculo 

Utilidade 

Maximização de recursos 

Controle Entendimento 

Maximização de recursos 

Desempenho 

Estratégia interpessoal 

Divisão de Trabalho 
Autorealização 

Entendimento 

Autonomia 

Maximização de recursos 

Desempenho 

Cálculo 

Comunicação e 

relações interpessoais 

Autorealização 

Valores emancipatórios 

Autonomia 

Desempenho 

Êxito/resultados 

Estratégia interpessoal 

Ação social e 

relações ambientais 
Valores emancipatórios 

Fins 

Êxito/resultados 

Reflexão sobre 

a organização 

Julgamento ético 

Valores emancipatórios 

Desempenho 

Fins 

Rentabilidade 

Conflitos 
Julgamento ético 

Autenticidade 

Autonomia 

Cálculo 

Fins 

Estratégia interpessoal 

Satisfação individual 
Autorealização 

Autonomia 

Fins 

Êxito 

Desempenho 

Dimensão simbólica 
Autorealização 

Valores emancipatórios 

Utilidade 

Êxito/resultados 

Desempenho 
Fonte: Serva, 1997 

Ao valorizar a auto realização, a racionalidade substantiva acaba por conter a 

racionalidade puramente instrumental. Criticar a racionalidade instrumental e chamar a atenção 

para a existência da racionalidade substantiva, apenas supondo a possibilidade de aplicação 

desta última nas organizações, não é o bastante. Se quisermos que o pensamento de Guerreiro 

Ramos dê frutos, temos que fazer avançar a teoria e impulsionar a prática. (SERVA, 1997) 

O controle racional instrumental venceu a luta nas corporações. O resultado imediato e 

a facilidade de implementação levaram as corporações a adotarem praticas racionais que, a 

longo prazo, prejudicam as relações sociais dos empregados. Os propósitos originais dos 

precursores da responsabilidade social corporativa e, talvez, dos fundadores de empresas 
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específicas estão sendo alterados pela racionalidade instrumental que adstringe as ações ao 

cálculo utilitário. (CARVALHO e MEDEIROS, 2013) 

De acordo com Guerreiro Ramos (1989), ao se adotar a racionalidade instrumental os 

indivíduos não se sentirão gratificados em suas tarefas, sendo a abordagem substantiva muito 

mais satisfatória. Não é o caso abolir a racionalidade instrumental, mas sim procurar um 

equilíbrio entre os modelos de gestão para conseguir os resultados desejados, usando 

adequadamente as ferramentas disponíveis. Levar em consideração as necessidades dos 

indivíduos, tais como autorealização e cidadania, é de suma importância e devem ser 

considerados. 

Para Guerreiro Ramos a ciência social moderna, bem como a teoria da organização, não 

distingue entre a racionalidade instrumental e substantiva, entretanto, são distintas e são 

categorias fundamentais. A concepção moderna em que se fundamentam as teorias das 

organizações bem como o desenho de sistemas sociais é desprovida de validade cientifica. 

A teoria corrente da organização dá um cunho normativo geral ao desenho implícito 

na racionalidade funcional. Admitindo como legítima a ilimitada intrusão do sistema 

de mercado na vida humana, a teoria de organização atual é, portanto, teoricamente 

incapaz de oferecer diretrizes para a criação de espaços sociais em que os indivíduos 

possam participar de relações interpessoais verdadeiramente autogratificantes. 

(GUERREIRO RAMOS, 1989, p. 25) 

O Quadro 8 apresenta as teorias “substantiva” e “formal” da vida humana associada. 

Guerreiro Ramos (1989) apresenta três qualificações gerais que realçam as distinções 

entre a teoria substantiva e a teoria formal da vida humana associada. 

Quadro 8 – Teoria da Vida Humana Associada  

Formal Substantiva 

Os critérios para ordenação das associações 

humanas são dados socialmente. 

Os critérios para a ordenação das associações humanas 

são racionais, isto é, evidentes por si mesmos ao senso 

comum individual, independentemente de qualquer 

processo particular de socialização. 

Uma condição fundamental da ordem social é que 

a economia se transforme num sistema 

autorregulado. 

Uma condição fundamental da rodem social é a 

regulação política da economia. 

O sentido da história das associações humanas é 

livre do conceito de valor: há uma dicotomia entre 

valores e fatos. 

O estudo cientifico das associações humanas é 

normativo: a dicotomia entre valores e fatos é falsa, na 

prática, e, em teoria, tende a produzir uma análise 

defectiva. 

O sentido da história pode ser captado pelo 

conhecimento, que se revela através de uma séria 

de determinados estados empírico-temporais. 

A história torna-se significante para o homem através 

do método paradigmático de auto interpretação da 

comunidade organizada. Seu sentido não pode ser 

captado por categorias serialistas do pensamento. 

A ciência natural fornece o paradigma teórico para 

a correta focalização de todos os assuntos e 

questões suscitadas pela realidade. 

O estudo cientifico adequado das associações humanas 

é um tipo de investigação em si mesmo, distinto da 

ciência dos fenômenos naturais, e mais abrangente que 

esta. 

Fonte: Guerreiro Ramos (1989, p. 29) 
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Segundo ele, a teoria da vida humana associada é substantiva quando a razão no sentido 

substantivo, é sua principal categoria de análise. Ela é formal ou instrumental quando a razão, 

no sentido funcional, é sua principal categoria de análise. Quando a teoria substantiva é 

entendida como ordenativa, passa ser uma teoria normativa. Já quando a razão funcional é 

apenas uma definição ou uma elaboração lógica, a teoria formal é nominalista. Para ele, os 

conceitos da teoria substantiva são conhecimentos derivados do e no processo de realidade, e 

os conceitos da teoria instrumental são apenas elementos convencionais de linguagem que 

descrevem procedimentos operacionais. 

Na segunda distinção, a teoria substantiva da vida humana associada é algo que existe 

há muito tempo e seus elementos sistêmicos podem ser encontrados nos trabalhos dos 

pensadores de todos os tempos, harmonizados ao significado que o senso comum atribui a 

razão. 

Quanto à terceira distinção é que a teoria substantiva, tal como concebida, envolve uma 

superordenação ética da teoria política. 

Para Guerreiro Ramos, a ideia de uma ciência social tem como base a presunção de que 

o indivíduo é fundamentalmente um ser social. Suas virtudes devem ser avaliadas segundo 

critérios socialmente estabelecidos. 

Segundo ele, a ciência social moderna, ao desdobrar-se como uma associação puramente 

natural, gera os padrões da existência humana em seu conjunto. Essa transavaliação do social, 

de que a moderna ciência social é resultado, ocorreu nos três últimos séculos da história. 

Para este autor, é o sentimento que o homem tem de pertencer à sociedade que constitui 

o fundamento da conduta moral, sendo que a simpatia – a sensitividade do indivíduo em relação 

à aprovação e censura dos outros – desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de 

seu senso moral. Diz ainda, que a plena atualização do indivíduo é entendida como a sua total 

socialização.  

Guerreiro Ramos, ao estudar a dicotomia entre valores e fatos examina as circunstancias 

históricas, partindo da ideia de que se o indivíduo é definido como um ser puramente social, a 

suposição é de que a ordem de sua vida lhe seja concedida como algo extrínseco. Ele se esforça 

para elevar ao máximo os seus ganhos, onde a sociedade através de seus membros regula e 

limita as próprias paixões de modo a não ameaçarem seus interesses práticos.  Neste contexto, 

os valores humanos tornam-se valores econômicos, e no sentido moderno todos os fins tem a 

mesma categoria. 
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Segundo Guerreiro Ramos, numa sociedade de mercado, a preocupação com a matéria 

como o estofo de que são feitas as coisas tem prevalência, ou chega mesmo a excluir o interesse 

pela natureza delas, ou pelos seus fins intrínsecos, pois, o mercado é cego para fins intrínsecos 

das coisas e as considera, tanto quanto os próprios indivíduos, convertidos em força de trabalho, 

como dados, ou seja, como fatores de produção. 

De acordo com Guerreiro Ramos, a visão serialista da existência humana na história tem 

implicações comparativas diacrônicas e sincrônicas, quando avaliada em comparação com a 

estrutura que supostamente deve alcançar em sua fase culminante, a existência humana, em 

períodos históricos anteriores, é considerada imperfeita.  

Para Guerreiro Ramos, a disposição serialista continua a ser característica da ciência 

social, e torna-se evidente na maneira segundo a qual os cientistas sociais focalizam temas como 

mudança social, estágios sociais, modernização, desenvolvimento, pós industrialismo, 

sociedade industrial desenvolvida e socialismo. Esse autor considera que esses termos têm sido 

solapados pelos acontecimentos, tais como o desencanto com o industrialismo, o mal social 

característico das sociedades avançadas e a exaustão de recursos limitados e poluição do meio 

ambiente, tornando-se por isso objetos de crescente literatura revisionista. 

A teoria social formal, segundo Guerreiro Ramos, é cientística, pois parte da premissa 

de que a correta compreensão da realidade só pode ser articulada segundo o modelo da 

linguagem técnica da ciência natural, onde a realidade é reduzida apenas àquilo que pode ser 

operacionalmente verificado, pois, a própria ciência social cientística e produto de uma posição 

serialista em relação a realidade. 

Em uma de suas conclusões Guerreiro Ramos diz que: 

 “nenhuma sociedade, no passado esteve jamais na situação da sociedade 

desenvolvida centrada no mercado de nossos dias, na qual o processo de socialização 

está, em grande parte, subordinado a uma política cognitiva exercida por vastos 

complexos empresariais que agem sem nenhum controle. Em sociedade alguma do 

passado, jamais os negócios foram a lógica central da vida da comunidade. Somente 

nas modernas sociedades de hoje o mercado desempenha papel de força central, 

modeladora da mente dos cidadãos. Os problemas humanos contemporâneos podem 

ser apenas perpetuados, e não resolvidos, por essa política cognitiva”.  

(GUERREIRO RAMOS, 1989, p. 114) 

Guerreiro Ramos, conclui que toda a teoria da organização existente pressupõe uma 

ciência social da mesma natureza epistemológica. A contrapartida da atual teoria da 

organização é a ciência formal. A contrapartida da nova ciência da organização é a ciência 

social substantiva. Embora a teoria clássica tenha sido utilizada para ilustrar a distinção, os 

pressupostos fundamentais de uma teoria substantiva da vida humana associada são derivados 
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do exercício de um senso de realidade comum a todos os indivíduos, em todos os tempos e em 

todos os lugares. Há uma herança de pensamento humano que transcende a teoria clássica em 

seu mais estrito senso, e que está ativa e operante. Há um círculo vicioso ligando a ciência social 

formal à disposição moderna, cuja sedução continua a ser tão eficaz que a maioria das pessoas 

toma, de fato, decisões sobre si mesmas e sobre os problemas sociais de acordo, acima de tudo, 

com os pressupostos característicos dessa disposição. A ofuscação do senso comum pela 

disposição moderna constitui a essência daquilo que me proponho chamar de síndrome 

comportamentalista. 

Quadro 9 – Conceito de racionalidade: contribuições e críticas 

Max Weber – resignação  
1. Contribuições:  

Fez a distinção entre:  

a) Racionalidade formal e instrumental (Zweckrationalität): determinada por uma expectativa de resultados 

ou fins calculados; calculada, sistemática e atenta aos imperativos de adequar condições e meios a uma 

finalidade deliberadamente escolhida; e  

b) Racionalidade substantiva, ou de valor (Wertrationalität): determinada independentemente de suas 

expectativas de sucesso, pautada pela intencionalidade, ditada pelo mérito intrínseco dos valores que a inspiram. 

É uma conduta heroica ou polêmica que testemunha a crença num valor ético, espiritual, estético ou de outra 

natureza superior, cuja racionalidade decorre de uma orientação por critérios transcendentes.  

 

2. Críticas:  

Incapaz de resolver a tensão espiritual entre a racionalidade substantiva que o mobilizava e a racionalidade 

instrumental que predominava em sua época, não empreendeu sua análise social sob o ponto de vista da 

racionalidade substantiva.  

Karl Mannheim – relacionismo  

1. Contribuições:  

Se apoia em Max Weber para estabelecer uma distinção entre:  

a) Racionalidade funcional: diz respeito a qualquer conduta, acontecimento ou objeto, na medida em que este 

é reconhecido como sendo apenas um meio de atingir uma determinada meta. Tende a despojar o indivíduo 

médio de sua capacidade de sadio julgamento. Existia em sociedades anteriores, mas estava restrita a esferas 

limitadas. Na sociedade moderna, tende a abranger a totalidade da vida humana, não deixando ao indivíduo 

médio outra escolha além da desistência da própria autonomia e de sua própria interpretação dos eventos, em 

favor daquilo que os outros lhe dão; condutas pautadas por esta lógica contribuem para atingir um objetivo 

predeterminado; e  

b) Racionalidade substancial: ato de pensamento que revela percepção inteligente das inter-relações de 

acontecimentos numa situação determinada. Atos dessa natureza tornam possível uma vida pessoal orientada 

por julgamentos independentes. Essa racionalidade constitui a base da vida humana ética, responsável. 

Condutas baseadas nesta lógica são intrinsecamente inteligíveis, baseadas em conhecimento lúcido e autônomo 

das relações entre os fatos. São atos que atestam a transcendência do ser humano como criatura dotada de 

razão, através do domínio de impulsos, sentimentos, emoções, preconceitos e condicionamentos que impedem 

o entendimento inteligente da realidade.  

 

2. Críticas:  

Seu ecletismo relacionalista – pretendeu integrar as principais correntes da ciência social contemporânea – 

deixou-o desnorteado. Não conseguiu desenvolver um conceito de ciência social em consonância com sua noção 

de racionalidade substancial.  
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Max Horkheimer– indignação moral  

1. Contribuições:  

Considerou que o Iluminismo desencadeou um processo de corrupção da fala que conduziu à decadência cultura 

e viu o processo de desnaturação da linguagem como resultado da profunda socialização do indivíduo no sistema 

industrial moderno. Fez a distinção entre os conceitos de:  

a) Razão moderna: instrumento disfarçado de perpetuação da repressão social. Focaliza a coordenação de 

comportamento e propósito. Relativa às capacidades de cálculo disponíveis. Desloca o atributo da razão do ser 

humano para a sociedade ou para a história; e  

b) Razão objetiva: enfatiza os fins de preferência aos meios e as implicações éticas da vida de razão para a 

existência humana. Focaliza conceitos sobre a ideia do bem maior, destino humano e a maneira de serem 

atingidos os objetivos últimos. Preceitos de ordenação da vida do homem. Fator de compreensão ética, moral e 

religiosa.  

 

Demonstrou que o deslocamento da razão como atributo da psique humana em atributo da sociedade inviabiliza 

a ciência social.  

 

2. Críticas:  

Sua obra não é muito mais do que uma acusação da sociedade moderna, pois deixa de dizer como e em que 

direção caminhar para que se encontrem alternativas para os males atuais, teóricos e sociais.  

Jürgen Habermas – crítica integrativa  
1. Contribuições:  

Seu interesse primordial é a construção de uma teoria crítica da sociedade como instrumento para estabelecer o 

primado da conduta racional na vida social. Adotou o conceito de interesse emancipatório inerente à razão 

ativa – atributo essencial da consciência humana esclarecida, liberada do dogmatismo. Distinguiu vários tipos 

de ciência de acordo com os interesses orientadores de sua pesquisa:  

a) Ciências naturais cujo interesse cognitivo é o controle técnico sobre processos objetificados;  

b) Ciências sociais funcionalistas cujo interesse cognitivo é uma preservação e expansão da intersubjetividade 

da possível compreensão mútua orientada para a ação;  

c) Ciências sociais críticas subordinadas ao interesse cognitivo emancipatório ou libertador, que devem ser 

consideradas como instrumentais na estimulação da capacidade humana para a autorreflexão e a autonomia 

ética.  

 

Salientou que as ciências naturais serviram de modelo para a ciência social estabelecida, transformando-se num 

meio de legitimação do controle institucionalizado sobre o mundo natural e a conduta humana. Propôs a 

distinção entre tipos de ação:  

a) Ação racional com propósito, ou instrumental: relações interpessoais subordinadas a regras técnicas, 

passíveis de verificação de validade;  

b) Ação comunicativa, ou de interação simbólica: relações interpessoais livres de compulsão externa, passível 

de legitimação apenas através da intersubjetividade da mútua compreensão de intenções.  

Nas modernas sociedades industriais, os sistemas de conduta de ação racional com propósito solaparam as 

antigas bases de interação simbólica, restringindo este tipo de interação a enclaves marginais ou residuais.  

 

2. Críticas:  

Assume o anacrônico e sociomórfico esclarecimento de massas apoiado por uma psicologia motivacional que 

exclui o papel da razão na psique humana.  

Eric Voegelin – restauração  
1. Contribuições:  

Considerou que os textos clássicos de Platão e Aristóteles de ciência política articulam experiências, não 

conceitos fechados. Para ele, razão é uma realidade independente do conceito. Qualquer tentativa de reduzir a 

razão a um produto convencional da linguagem – como o conceito moderno de razão – reflete um estado de 

deformação da psique. Razão como uma experiência da formação da alma humana descoberta pelos filósofos 

místicos da Grécia que tornou possível romper os limites da visão compacta de realidade e acessar um nível de 

autocompreensão, representando o momento culminante em que a consciência do ser humano quanto à sua 

própria alma ganha em luminosidade e diferenciação.  

 

Mostrou que uma teoria política de base científica só é possível com fidelidade à experiência clássica da razão; 

afirmou a validade do paradigma clássico de boa sociedade:  

I) A vida da razão se torna a força criadora soberana, sendo a razão um atributo da psique humana, não da 

sociedade;  
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II) O critério para alocação de autoridade e poder (hierarquia) é a capacidade de suportar a tensão inerente à 

vida da razão. Os mais capazes de suportarem esta tensão devem desempenhar as funções políticas mais 

importantes;  

III) A qualidade de uma sociedade é condicionada por circunstâncias empíricas como recursos disponíveis e 

tamanhos da população.  

IV) Uma boa sociedade não pode ser implementada em termos definitivos. Não é concebida como um estágio 

social definitivo, perfeito e harmonioso.  

Considerou que, quando a viabilidade substitui a verdade como critério de linguagem dominante, há 

pouquíssima oportunidade para persuasão de pessoas através do debate racional.  

  

2. Críticas:  

Sua obra tem conteúdo prescritivo desprovido de preocupações pragmáticas imediatas. Sua ciência política é 

formulada apenas em termos muito amplos, não incluindo aspectos da vida cotidiana. Não oferece assim pistas 

concretas para um tratamento operacional dos problemas da sociedade contemporânea. Evitou definições 

sistemáticas dos termos básicos para o entendimento de seu trabalho, tais como descarrilamento, razão, etc. Seu 

caráter excessivamente restaurador situa os pensadores clássicos como cânones, não como parceiros ativos dos 

estudiosos contemporâneos na busca por conhecimento.  

Fonte: (SIQUEIRA, 2014) 

O Quadro 9 resume, segundo Guerreiro Ramos, as contribuições e críticas de cinco 

autores à proposta de racionalidade instrumental e substantiva. 

Siqueira (2014) comenta que Guerreiro Ramos superou todos os pontos que levantou 

como censuras a estes autores, com exceção de Voegelin que, deliberadamente, não incluiu 

aspectos da vida prática. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Foi aplicado o questionário mostrado em anexo, uma vez que este instrumento de 

pesquisa permite atingir uma grande quantidade de servidores. Além disso, o questionário “... 

garante o anonimato e pode conter questões para atender às finalidades específicas de uma 

pesquisa. Aplicada criteriosamente, esta técnica apresenta elevada confiabilidade”, segundo 

Barbosa (1998, p.2). 

A parte final do questionário, embora garanta o anonimato, colhe informações que 

permitirão estratificar os resultados, mostrando diversas perspectivas sobre o assunto estudado. 

Seguindo a orientação de Gray (2012, p. 291), “todos os questionários, sejam em papel, 

por e-mail ou na internet, precisam ser testados cuidadosamente por meio de um piloto antes de 

serem disseminados a um público mais amplo”, o questionário foi aplicado a 3 chefes e 7 

servidores subordinados, selecionados aleatoriamente, para comprovar o bom entendimento das 

perguntas. Esse cuidado foi tomado, uma vez que foram introduzidas novas questões, além das 

propostas por Oliveira (2014). 

O questionário foi aplicado por formulário eletrônico utilizando a ferramenta 

SurveyMonkey que pode ser encontrada em “https://pt.surveymonkey.com”. A modalidade de 

coletor e-mail foi utilizada, enviando o questionário para todos os servidores ativos do CDTN. 

Esclarecimentos para preenchimento foram feitos no próprio corpo do e-mail com o link para o 

questionário. 

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Para Lotta (2002) a avaliação de desempenho é uma ferramenta que avalia o 

desempenho dos colaboradores da organização e compara o desempenho esperado e o 

desempenho real. 

No CDTN entende-se por colaboradores toda pessoa que colabore formalmente em 

projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação do CDTN, ou que frequente regularmente o 

seu Programa de Pós-Graduação, contribuindo para os resultados do Centro. (LADEIRA, 2015) 

O conceito acima abrange, além dos servidores, os bolsistas, alunos de pós-graduação, 

voluntários aposentados e terceirizados.  
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Para este estudo, será considerado o universo de servidores que ingressaram por 

concurso público e que estão aptos à avaliação de desempenho pelo SDI. O CDTN conta, em 

2016, com 309 servidores ativos distribuídos por titulação e carreira conforme o Quadro 10.  

 

 Quadro 10 – Distribuição de Titulação por Carreira no CDTN 

TITULAÇÃO 

CARREIRAS 

TOTAL Pesquisa Desenvolvimento 

Tecnológico 

Gestão 

Sem titulação ---  3  4  7 

Especialistas ---  88  76  164 

Mestres  6  32  9  47 

Doutores  46  42  3  91 

Total  52  165  92  309 
Fonte: SIAPE, 18/09/2016 

Constata-se que os servidores do CDTN, público alvo da pesquisa, possuem na sua 

maioria formação universitária e com nível de pós-graduação, bem diferente de outros órgãos 

governamentais ligados a atividades burocráticas, administrativas ou de atendimento ao 

público. Essa característica dos servidores torna difícil a avaliação de desempenho, por 

desenvolverem atividades altamente especializadas, muitas vezes únicas. 

3.1.1 Histórico do CDTN 

No site do CDTN (CDTN, 2016) encontramos que o CDTN tem sua origem na Escola 

de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, onde foi criado, em 1952, 

com o nome de Instituto de Pesquisas Radioativas – IPR. Suas atividades iniciais incluíam a 

pesquisa de ocorrências minerais radioativas, estudos no campo da física nuclear, da metalurgia 

e de materiais de interesse nuclear. Em 1960, inaugura-se, neste Instituto o Reator de pesquisa 

TRIGA (Training Research Isotope General Atomic) Mark 1, com a finalidade de pesquisa, de 

produção de radioisótopos e treinamento.  

O IPR passou a integrar o Plano Nacional de Energia Nuclear em 1965, a partir da 

assinatura de convênio entre a UFMG e a CNEN. 

Em 1972 o IPR é transferido para a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear – 

CBTN, onde além das pesquisas foram agregadas atividades de desenvolvimento da tecnologia 

nuclear.  
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Em 1974 o IPR é incorporado pelas Empresas Nucleares Brasileiras S/A – 

NUCLEBRÁS, passando a absorver tecnologia nuclear do acordo Brasil/Alemanha e teve seu 

nome alterado para CDTN – Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. 

Em 1988, com a extinção da NUCLEBRÁS, voltou a fazer parte da CNEN e ter uma 

atuação mais voltada para P&D e formação especializada na área nuclear e em áreas correlatas. 

Em 2003, o CDTN iniciou o Programa de Pós-graduação, em nível de mestrado, e, em 

2010, o de doutorado, de significante relevância para a formação de novas gerações de 

pesquisadores. 

3.2 A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MÚLTIPLAS FONTES E OS ASPECTOS 

DAS RACIONALIDADES INSTRUMENTAL E SUBSTANTIVA 

Foi aplicado o questionário (apêndice 8.1) que foi utilizado por Oliveira (2014) ao qual 

foram acrescentadas perguntas para levantar aspectos da racionalidade substantiva. O 

questionário foi usado no estudo “AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: Estudo de aplicação da 

avaliação de desempenho individual no Ministério da Saúde”. Como se trata de estudo em uma 

organização pública federal, o mesmo também se torna apropriado para este estudo. 

O Quadro 11 mostra o viés averiguado pelo instrumento de pesquisa. As questões que 

aparecem em destaque foram as introduzidas pelo autor para adaptar e equilibrar os aspectos 

das racionalidades instrumental e substantiva ora estudados. 

 

Quadro 11 – Viés das questões no instrumento de pesquisa. 

RACIONALIDADE 

INSTRUMENTAL SUBSTANTIVA 

Q03; Q05; Q07; Q09; Q11; Q14; Q15; 

Q16; Q17; Q18; Q19 
Q01; Q02; Q04; Q06; Q08; Q10; Q12; 

Q13; Q20; Q21; Q22 

Fonte: Próprio autor. 

No Quadro 12 são apresentados os elementos constitutivos das racionalidades 

substantiva e instrumental segundo Serva (1997) e em quais questões eles se fazem presentes 

nas afirmativas do questionário. 

Após um estudo de frequência das respostas obtidas, é possível determinar a presença 

ou não daquele elemento das racionalidades na avaliação de desempenho praticada no CDTN. 
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Quadro 12 – Aspectos das racionalidades abordados nas questões 

Racionalidade 

Instrumental 

 Racionalidade Substantiva  

Cálculo  

Fins  

Maximização dos recursos  

Êxito, resultados  

Desempenho  

 

Utilidade  

Rentabilidade 

Estratégia interpessoal 

Q18 

Q14 

Q07 

Q03 

Q05; Q09; 

Q15; Q17 

Q19 

Q16 

Q11 

Autorealização  

 

Entendimento  

Julgamento ético  

Autenticidade  

Valores emancipatórios  

Autonomia  

 

Q01; Q13; Q20; 

Q21 

Q12; Q22 

Q04; Q08 

Q06 

Q02 

Q10 

Fonte: Próprio autor. 

3.3 O PROPÓSITO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MÚLTIPLAS FONTES, 

VISÃO DOS CHEFES E SUBORDINADOS 

O questionário, ao perguntar se o respondente possui cargo comissionado ou função, 

permite distinguir se foi preenchido por um chefe ou subordinado. A análise das respostas está 

no capitulo 5 e leva em consideração essa informação. 

3.4 O PROPÓSITO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR MÚLTIPLAS FONTES, 

VISÕES DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DA ÁREA TÉCNICA 

Para este filtro, foi utilizada a questão que identifica o órgão de lotação do servidor. No 

CDTN existem órgãos tipicamente administrativos e outros tipicamente técnicos, o que permite 

separar os servidores nessas categorias. 
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4 RESULTADOS 

O questionário foi aplicado no período de 30/09/2016 a 14/10/2016. Dados relativos à 

distribuição dos formulários se encontram no quadro abaixo: 

Quadro 13 – Dados relativos a distribuição dos formulários 

 Nº de Servidores 

Número de questionários enviados por e-mail 309 

Servidores ausentes do CDTN durante a pesquisa (Férias, licença, etc.)  12 

Total de Servidores aptos 297 

Número de questionários devolvidos 172 

Fonte: SIAPE, sistema FORPONTO e MonkeySurvey 

Para informar o número de servidores ausentes foi feita a seguinte consulta ao banco de 

dados da CNEN: 

Servidores lotados nas UAs (CDTN) e com situação funcional (ATIVO PERMANENTE) 

e com qualquer ocorrência de afastamento no período de (30/09/2016 a 14/10/2016) e 

ordenado por (NOME) 

 

Para calcular o tamanho amostral supondo uma distribuição gaussiana foi usada a 

seguinte fórmula (OCHOA, 2016):  

𝑛 =  
𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ∙ 𝑒2 + 𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)
 

Onde: 

n = o tamanho da amostra que queremos calcular 

N = tamanho do universo (297 servidores) 

Z = é o desvio do valor médio que aceitamos para alcançar o nível de confiança 

desejado. Para um nível de confiança de 95% temos Z = 1,96. 

e = margem de erro máximo admitido (5%) 

p = proporção que esperamos encontrar. Como não se sabe a priori essa proporção, 

utilizou-se o pior caso possível (p= 50%) 

𝑛 =
297∙1,962∙0,5∙(1−0,5)

(297−1)∙0,052+1,962∙0,5∙(1−0,5)
= 168  

Com os valores acima mencionados encontramos que o número de questionários 

devolvidos deve ser de 168. 
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O número de questionários devolvidos que representa 57,91% do número de 

questionários entregues e 55,66% do total de servidores, valida estatisticamente a pesquisa, com 

um nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%. 

4.1 RESULTADOS GERAIS 

Para cada pergunta feita são apresentados os resultados nos quadros a seguir. As 

repostas “Concordo totalmente” e “Concordo parcialmente” foram agrupadas como 

“Concordo”. As respostas “Discordo totalmente” e “Discordo parcialmente” foram agrupadas 

como “Discordo”. 

Quadro 14 – Resultados gerais da pesquisa sobre avaliação de desempenho – Viés Substantivo 

Afirmação Resultado 

Q01 - O incentivo financeiro que posso receber 

em função da gratificação dependente do 

desempenho individual é relevante para me 

motivar a trabalhar melhor. 

 
Q02 - A ADI possibilita o reconhecimento ou a 

identificação das minhas qualidades. 

 
Q04 - As práticas de ADI na Administração 

Pública Federal direta refletem um viés 

paternalista. 

 
Q06 - A ADI possibilita o reconhecimento ou a 

identificação das minhas habilidades. 

 

65,50%

7,60%

26,90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordo Neutro Discordo

68,60%

5,23%

26,16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordo Neutro Discordo

42,94%
27,65% 29,41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordo Neutro Discordo

57,99%

10,65%

31,36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordo Neutro Discordo
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Q08 - O impacto da parcela variável dependente 

da ADI sobre a remuneração final do avaliado 

influencia a avaliação feita por seu avaliador. 

 
Q10 - A ADI possibilita o acompanhamento do 

meu desenvolvimento profissional. 

 
Q12 - A ADI permite ao gestor identificar como 

minhas atitudes em relação aos colegas ou 

equipe, contribuem para a melhoria do ambiente 

de trabalho. 

 
Q13 - Vejo o reconhecimento de meu mérito 

profissional como um dos principais produtos 

da ADI. 

 
Q20 - É positiva a vinculação da ADI à 

remuneração.  

 
Q21 - A ADI permite ao gestor identificar o 

grau de satisfação na realização das minhas 

atividades. 

 

60,36%

24,26%
15,38%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordo Neutro Discordo

52,35%

15,88%
31,76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordo Neutro Discordo

45,03%

19,30%
35,67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordo Neutro Discordo

52,94%

14,12%

32,94%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordo Neutro Discordo

62,94%

13,53%
23,53%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordo Neutro Discordo

53,25%

13,61%

33,14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordo Neutro Discordo
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Q22 - Os avaliadores e avaliados reconhecem a 

utilidade e os benefícios que o sistema de ADI 

atual pode proporcionar. 

 
Fonte: dados da pesquisa. Respondentes = 172 

Quadro 15 – Resultados gerais da pesquisa sobre avaliação de desempenho – Viés Instrumental 

Afirmação Resultado 

Q03 - A existência de metas individuais 

formalmente definidas permite efetuar uma ADI 

mais precisa. 

 
Q05 - Nesta organização os resultados das ADI 

são utilizados como insumos para outros 

processos de gestão de recursos humanos, tais 

como: capacitação, política de sucessão, 

mobilidade, planos de desenvolvimento 

profissional. 

 
Q07 - Há integração entre as metas estabeleci-

das para o indivíduo, para a equipe e para a 

organização em que trabalho. 

 
Q09 - Os critérios de ADI adotados nesta 

organização permitem ao avaliador aferir 

objetivamente o desempenho de seus 

subordinados. 

 
Q11 - Os dados fornecidos pelas avaliações têm 

sido transformados em informações gerenciais 

importantes para o processo de tomada de 

decisões. 
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Q14 - A ADI permite ao gestor identificar como 

minhas atitudes contribuem para o alcance das 

metas estabelecidas. 

 
Q15 - Há uniformidade quanto ao nível de rigor 

das avaliações efetuadas por diferentes gerentes 

nesta organização. 

 
Q16 - A existência de um sistema de avaliação 

de desempenho individual (ADI) permite a 

melhoria das condições necessárias à realização 

de meus trabalhos. 

 
Q17 - A ADI possibilita a identificação dos 

meus pontos fracos o que permite efetuar as 

mudanças necessárias para a melhoria do meu 

desempenho. 

 
Q18 - Em minha organização existe um 

acompanhamento sistemático do 

desempenho dos avaliados por parte dos 

avaliadores. 

 
Q19 - O uso do atual sistema de ADI favorece a 

comunicação entre avaliadores e avaliados. 

 
Fonte: dados da pesquisa. Respondentes = 172 
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4.2 FILTRO: VISÃO DAS CHEFIAS X SUBORDINADOS 

Os dados serão filtrados com base na questão: “Ocupa cargo comissionado ou função 

gratificada? ” 

Gráfico 1 – Proporção entre chefes e subordinados 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Quadro 16 – Resultados usando o filtro: “ Ocupa cargo comissionado ou função gratificada? ” - Viés Substantivo 

Afirmação Resultado 

Q01 - O incentivo financeiro que posso receber 

em função da gratificação dependente do 

desempenho individual é relevante para me 

motivar a trabalhar melhor. 

 

Q02 - A ADI possibilita o reconhecimento ou a 

identificação das minhas qualidades. 

 

Q04 - As práticas de ADI na Administração 

Pública Federal direta refletem um viés 

paternalista. 
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Q06 - A ADI possibilita o reconhecimento ou a 

identificação das minhas habilidades. 

 

Q08 - O impacto da parcela variável dependente 

da ADI sobre a remuneração final do avaliado 

influencia a avaliação feita por seu avaliador. 

 

Q10 - A ADI possibilita o acompanhamento do 

meu desenvolvimento profissional. 

 

Q12 - A ADI permite ao gestor identificar como 

minhas atitudes em relação aos colegas ou 

equipe, contribuem para a melhoria do ambiente 

de trabalho. 

 

Q13 - Vejo o reconhecimento de meu mérito 

profissional como um dos principais produtos da 

ADI. 

 

Q20 - É positiva a vinculação da ADI à 

remuneração.  
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Q21 - A ADI permite ao gestor identificar o grau 

de satisfação na realização das minhas 

atividades. 

 

Q22 - Os avaliadores e avaliados reconhecem a 

utilidade e os benefícios que o sistema de ADI 

atual pode proporcionar. 

 

Fonte: dados da pesquisa. Respondentes: chefes = 25; subordinados = 147  

 

 

Quadro 17 – Resultados usando o filtro: “ Ocupa cargo comissionado ou função gratificada? ” - Viés 

instrumental 

Afirmação Resultado 

Q03 - A existência de metas individuais 

formalmente definidas permite efetuar uma ADI 

mais precisa. 

 

Q05 - Nesta organização os resultados das ADI 

são utilizados como insumos para outros 

processos de gestão de recursos humanos, tais 

como: capacitação, política de sucessão, 

mobilidade, planos de desenvolvimento 

profissional. 
 

Q07 - Há integração entre as metas estabelecidas 

para o indivíduo, para a equipe e para a 

organização em que trabalho. 
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Q09 - Os critérios de ADI adotados nesta 

organização permitem ao avaliador aferir 

objetivamente o desempenho de seus 

subordinados. 

 

Q11 - Os dados fornecidos pelas avaliações têm 

sido transformados em informações gerenciais 

importantes para o processo de tomada de 

decisões. 

 

Q14 - A ADI permite ao gestor identificar como 

minhas atitudes contribuem para o alcance das 

metas estabelecidas. 

 

Q15 - Há uniformidade quanto ao nível de rigor 

das avaliações efetuadas por diferentes gerentes 

nesta organização. 

 

Q16 - A existência de um sistema de avaliação 

de desempenho individual (ADI) permite a 

melhoria das condições necessárias à realização 

de meus trabalhos. 

 

Q17 - A ADI possibilita a identificação dos meus 

pontos fracos o que permite efetuar as mudanças 

necessárias para a melhoria do meu desempenho. 
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Q18 - Em minha organização existe um 

acompanhamento sistemático do 

desempenho dos avaliados por parte dos 

avaliadores. 

 

Q19 - O uso do atual sistema de ADI favorece a 

comunicação entre avaliadores e avaliados. 

 

Fonte: dados da pesquisa. Respondentes: chefes = 25; subordinados = 147  

4.3 FILTRO: VISÃO DA ÁREA TÉCNICA X ÁREA ADMINISTRATIVA 

Os dados serão filtrados com base na questão: “Órgão de lotação”. As opiniões dos 

servidores dos órgãos de apoio são comparadas com as dos servidores da área finalística. 

 

Gráfico 2 – Proporção entre área técnica e área administrativa 

 

Fonte: dados da pesquisa. Respondentes: área Administrativa = 52; área técnica = 107 
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Quadro 18 – Resultados área técnica x área administrativa - Viés Substantivo 

Afirmação Resultado 

Q01 - O incentivo financeiro que posso receber 

em função da gratificação dependente do 

desempenho individual é relevante para me 

motivar a trabalhar melhor. 

 

Q02 - A ADI possibilita o reconhecimento ou a 

identificação das minhas qualidades. 

 

Q04 - As práticas de ADI na Administração 

Pública Federal direta refletem um viés 

paternalista. 

 

Q06 - A ADI possibilita o reconhecimento ou a 

identificação das minhas habilidades. 

 

Q08 - O impacto da parcela variável dependente 

da ADI sobre a remuneração final do avaliado 

influencia a avaliação feita por seu avaliador. 
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Q10 - A ADI possibilita o acompanhamento do 

meu desenvolvimento profissional. 

 

Q12 - A ADI permite ao gestor identificar como 

minhas atitudes em relação aos colegas ou 

equipe, contribuem para a melhoria do ambiente 

de trabalho. 

 

Q13 - Vejo o reconhecimento de meu mérito 

profissional como um dos principais produtos da 

ADI. 

 

Q20 - É positiva a vinculação da ADI à 

remuneração.  

 

Q21 - A ADI permite ao gestor identificar o grau 

de satisfação na realização das minhas 

atividades. 

 

Q22 - Os avaliadores e avaliados reconhecem a 

utilidade e os benefícios que o sistema de ADI 

atual pode proporcionar. 

 

Fonte: dados da pesquisa. Respondentes: área Administrativa = 52; área técnica = 107 
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Quadro 19 – Resultados área técnica x área administrativa - Viés instrumental 

Afirmação Resultado 

Q03 - A existência de metas individuais 

formalmente definidas permite efetuar uma ADI 

mais precisa. 

 

Q05 - Nesta organização os resultados das ADI 

são utilizados como insumos para outros 

processos de gestão de recursos humanos, tais 

como: capacitação, política de sucessão, 

mobilidade, planos de desenvolvimento 

profissional. 
 

Q07 - Há integração entre as metas estabelecidas 

para o indivíduo, para a equipe e para a 

organização em que trabalho. 

 

Q09 - Os critérios de ADI adotados nesta 

organização permitem ao avaliador aferir 

objetivamente o desempenho de seus 

subordinados. 

 

Q11 - Os dados fornecidos pelas avaliações têm 

sido transformados em informações gerenciais 

importantes para o processo de tomada de 

decisões. 
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Q14 - A ADI permite ao gestor identificar como 

minhas atitudes contribuem para o alcance das 

metas estabelecidas. 

 

Q15 - Há uniformidade quanto ao nível de rigor 

das avaliações efetuadas por diferentes gerentes 

nesta organização. 

 

Q16 - A existência de um sistema de avaliação 

de desempenho individual (ADI) permite a 

melhoria das condições necessárias à realização 

de meus trabalhos. 

 

Q17 - A ADI possibilita a identificação dos meus 

pontos fracos o que permite efetuar as mudanças 

necessárias para a melhoria do meu desempenho. 

 

Q18 - Em minha organização existe um 

acompanhamento sistemático do 

desempenho dos avaliados por parte dos 

avaliadores. 

 

Q19 - O uso do atual sistema de ADI favorece a 

comunicação entre avaliadores e avaliados. 

 

Fonte: dados da pesquisa. Respondentes: área Administrativa = 52; área técnica = 107 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS GERAIS 

5.1.1 Viés Substantivo 

No CDTN o resultado da avaliação de desempenho influi no percentual da Gratificação 

de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT. Essa gratificação é composta 

80% pela avaliação institucional e 20% pela avaliação individual. Assim, o servidor só recebe 

a gratificação integral se for 100% bem avaliado pela chefia. Na avaliação 360° as outras fontes 

de avaliação não são consideradas para este fim. Na afirmativa Q01, 65,50% dos servidores 

concordaram que o incentivo financeiro dependente do resultado da avaliação os ajudam a 

trabalharem melhor. A alta concordância com a afirmativa de que é positiva a vinculação da 

ADI à remuneração – Q20 (62,94%) mostra que para os servidores a avaliação de desempenho 

está atrelada a recompensa financeira. As afirmativas Q01 e Q20 estão ligadas a satisfação e, 

portanto, diz respeito a um aspecto da autorealização do servidor. 

Os servidores concordam com as afirmativas de que a ADI possibilita o reconhecimento 

ou identificação de suas qualidades (Q02 – 68,60%) e possibilita o reconhecimento ou 

identificação das habilidades (Q06 – 57,99%). Os aspectos da racionalidade substantiva aqui 

presentes são a autenticidade, valores emancipatórios e autonomia.  

A afirmativa de que as práticas de ADI refletem um viés paternalista (Q04 – 42,94%) 

não atingiu metade da concordância e houve um alto grau de abstenção (27,65%). Entretanto, 

60,36% dos respondentes concordam com a afirmativa de que o impacto da parcela variável 

dependente da ADI sobre a remuneração final do avaliado influencia a avaliação feita por seu 

avaliador – Q08. Aqui o julgamento ético é abordado. 

Os respondentes concordam que a avaliação de desempenho individual contribui para o 

desenvolvimento profissional (Q10 – 52,35%) e que a ADI proporciona o reconhecimento do 

mérito profissional (Q13 – 52,94%) que são aspectos ligados a autonomia e autorealização. 

Embora também concordem que a ADI permite identificar as atitudes em relação aos colegas 

ou equipe (Q12), o resultado “Neutro” (19,30%) mais o resultado “Discordo” (31,76%) 
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superam o resultado “Concordo” que foi de 45,03%, revelando incerteza quanto a essa 

afirmação. 

O resultado para “Concordo” foi de 53,25% para a Q21 que afirma que a ADI permite 

ao gestor identificar o grau de satisfação na realização das atividades, mostrando que um ponto 

importante na racionalidade substantiva, a autorealização, se faz presente na ADI. 

Apesar de concordarem que vários aspectos da ADI são positivos e que refletem a 

abordagem substantiva de Guerreiro Ramos, apenas 36,63 dos respondentes reconhecem a 

utilidade e os benefícios que o sistema de ADI atual pode proporcionar (Q22). 

5.1.2 Viés Instrumental 

O grau de concordância de 79,17% para a afirmativa “Q3 – a existência de metas 

individuais formalmente definidas permite efetuar uma ADI mais precisa”, realça o aspecto de 

êxito e resultados presentes na racionalidade instrumental. 

As afirmativas “Q05 - Nesta organização os resultados das ADI são utilizados como 

insumos para outros processos de gestão de recursos humanos, tais como: capacitação, política 

de sucessão, mobilidade, planos de desenvolvimento profissional. ”, “Q07 - Há integração entre 

as metas estabelecidas para o indivíduo, para a equipe e para a organização em que trabalho. ” 

e “Q11 - Os dados fornecidos pelas avaliações têm sido transformados em informações 

gerenciais importantes para o processo de tomada de decisões. ” tiveram como resultado: 

Discordo da Q05 igual a 56,73%, da Q07 igual a 44,12% e da Q11 igual a 53,29%. Confirmam 

a visão explicitada na afirmativa Q22 onde não reconhecem a utilidade da ADI. A organização 

precisa pôr em prática os resultados da ADI. 

Apesar da divisão de opinião, 50,60% dos respondentes concordam com a afirmação de 

que os critérios de ADI adotados na organização permitem ao avaliador aferir objetivamente o 

desempenho de seus subordinados (Q09). Isso se dá, já que a avaliação de desempenho leva em 

consideração o PTI – Plano de trabalho individual, que é bem definido. O elemento constitutivo 

da racionalidade instrumental aqui presente é o desempenho. 

A afirmativa Q14 - a ADI permite identificar como as atitudes contribuem para o alcance 

de metas estabelecidas tem uma concordância de 57,06%. Os aspectos fins e desempenho da 

racionalidade instrumental são aqui representados. 
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A afirmativa Q15 – diz respeito a uniformidade quanto ao nível de rigor das avaliações 

efetuadas por diferentes gestores. 60% discordam dessa afirmativa. É apontada a necessidade 

de treinamento para os gestores. Elementos constitutivos abordados: desempenho e estratégia 

interpessoal. 

Houve 45,18% de discordância da afirmativa Q16 – “A existência de um sistema de 

avaliação de desempenho individual (ADI) permite a melhoria das condições necessárias à 

realização de meus trabalhos.” e também um elevado número de neutros (18,07%). Esses 

resultados demonstram que não estão sendo praticados os resultados da ADI. 

Concordam com a afirmativa de que “a ADI possibilita a identificação dos meus pontos 

fracos o que permite efetuar as mudanças necessárias para a melhoria do meu desempenho”. 

53,22% dos respondentes. A proposta do Sistema de Desempenho Individual – SDI é que as 

chefias façam um constante acompanhamento das metas estabelecidas. Esse acompanhamento 

é possível identificar problemas e rever ações para se alcançar as metas. O elemento constitutivo 

da instrumentalidade é o desempenho. 

 Apurou-se que na organização não existe um acompanhamento sistemático do 

desempenho dos avaliados. 50% discordam e 22,35% se posicionaram neutros.  

Quanto à questão de comunicação entre avaliadores e avaliados (Q19) o nível de 

concordância foi de apenas 42,68% e um alto percentual de neutros. Parece que falta uma 

comunicação mais direta entre avaliadores e avaliados. Essa comunicação tem sido feita através 

do sistema informatizado. 

5.2 VISÃO DAS CHEFIAS VERSUS SUBORDINADOS 

A visão das chefias coincide com a dos subordinados na maioria dos casos. A única 

afirmativa em que não houve concordância foi: 

Q07 - Há integração entre as metas estabelecidas para o indivíduo, para a equipe e para a 

organização em que trabalho. 

Nessa afirmativa os subordinados discordam da integração em 45,1% das respostas e 

concordam 37,3%. Já para os chefes, 60% concordam que há integração entre as metas 

estabelecidas para o indivíduo, para a equipe e para a organização. 
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5.3 VISÃO DA ÁREA TÉCNICA VERSUS ÁREA ADMINISTRATIVA 

Houve concordância na maioria das afirmativas quanto ao posicionamento da área 

técnica e administrativa do CDTN. As questões em que houveram divergência são discutidas a 

seguir. 

Q05 - Nesta organização os resultados das ADI são utilizados como insumos para outros 

processos de gestão de recursos humanos, tais como: capacitação, política de sucessão, 

mobilidade, planos de desenvolvimento profissional. 

Q07 - Há integração entre as metas estabelecidas para o indivíduo, para a equipe e para a 

organização em que trabalho. 

A área técnica discorda (64,2% e 49,5%) e a área administrativa concorda com as 

afirmativas (40,4% e 46,0%). Resultados da avaliação de desempenho podem, por exemplo, 

estar sendo usados pela administração para política de capacitação e isto não está claro para os 

servidores da área técnica. 

 

Q16 - A existência de um sistema de avaliação de desempenho individual (ADI) permite a 

melhoria das condições necessárias à realização de meus trabalhos. 

 

A área técnica discorda (50%) e a área administrativa concorda com a afirmativa (48%). 

Acompanhamento das avaliações de desempenho ajudam os trabalhos na área administrativa. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

A racionalidade substantiva se faz presente na opinião dos respondentes. Os resultados 

ficaram dispersos tendo em vista que o nível de concordância ficou próximo de 50% na maioria 

das respostas. Nas questões com viés substantivo houve a concordância dos servidores, 

entretanto os avaliadores e avaliados não reconheceram a utilidade e os benefícios que o sistema 

de avaliação atual pode proporcionar. 

As características formais e técnicas, quando apareceram nas questões relacionadas à 

racionalidade instrumental tenderam a ter um grau de concordância mais elevado. A uma 

cobrança para uma maior uniformidade nos critérios de avaliação. 

Não há um acompanhamento sistemático do desempenho dos avaliados e isso foi notado 

na pesquisa. 

A visão das chefias coincide com as dos subordinados na maioria das questões, tanto 

com viés substantivo quanto instrumental. Para os gestores existe a integração entre as metas 

estabelecidas para os servidores e para a organização, entretanto, essa opinião não é 

compartilhada pelos servidores.  

Quando se compara a visão da área técnica e da área administrativa, no tocante às metas 

estabelecidas para servidores e para a organização, o mesmo problema, que surgiu na visão da 

chefia, retorna. A área técnica não concorda que há integração entre as metas. Além disso, a 

área técnica não percebe que os resultados da avaliação de desempenho individual são 

utilizados como insumos para outros processos de gestão de recursos humanos. O plano de 

capacitação da organização está atrelado à avaliação de desempenho, e isso não é sabido pela 

maioria dos servidores da área técnica. 

 

6.1 RECOMENDAÇÕES 

A conclusão da ADI 360 fornece informações para elaboração de um plano de gestão 

visando as competências individuais e da organização. Para que isso ocorra é fundamental que 

os gestores acompanhem de forma efetiva todo o processo da ADI, desde a pactuação de metas, 

renegociação de metas, acompanhamento mensal das realizações dos servidores, com 
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informações constantes, gerenciando o não cumprimento de metas, intervindo com novas 

propostas. Os resultados obtidos demonstram que os gestores estão operando o sistema e não 

estão gerenciando suas aplicabilidades. Nesse sentido: 

 Necessário melhorar a comunicação entre chefias e subordinados. 

 Aprimorar a ferramenta de avaliação, minimizando a diferença de tratamento entre os 

avaliadores. 

 Divulgar os desdobramentos da avaliação de desempenho, mostrando que, além do impacto 

causado na GDACT, ela serve para estabelecer o plano de capacitação da organização e 

procura melhorar as condições de trabalho para todos. 

 Acompanhar de forma sistemática o desempenho dos avalidados, procurando a evolução 

do servidor, tanto no plano profissional como pessoal. 

 Treinamento gerencial sobre ADI para os gestores. 

6.2 ESTUDOS FUTUROS 

As visões apresentadas neste estudo se baseiam em um caso concreto, que é o sistema 

de avaliação atualmente utilizado. Pode se tentar levantar a expectativa dos servidores tratando 

o assunto de forma ideal, para fim de comparações. 

Outros dados demográficos podem ser usados como filtro para análise das respostas, 

como por exemplo nível de escolaridade. 
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8 APÊNDICES 

8.1 QUESTIONÁRIO: PERCEPÇÃO DOS SERVIDORES SOBRE A AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO INDIVIDUAL. 

QUESTIONÁRIO 

  

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

 

Nem concordo, 

nem discordo 

 

Discordo 

parcialmente 

 

Discordo 

totalmente 

 

1 2 3 4 5 

 

ID Questão 1 2 3 4 5 

01 O incentivo financeiro que posso receber em função da 

gratificação dependente do desempenho individual é relevante 

para me motivar a trabalhar melhor. 

     

02 A ADI possibilita o reconhecimento ou a identificação das 

minhas qualidades. 
     

03 A existência de metas individuais formalmente definidas 

permite efetuar uma ADI mais precisa. 
     

04 As práticas de ADI na Administração Pública Federal direta 

refletem um viés paternalista. 
     

05 Nesta organização os resultados das ADI são utilizados como 

insumos para outros processos de gestão de recursos humanos, 

tais como: capacitação, política de sucessão, mobilidade, planos 

de desenvolvimento profissional. 

     

06 A ADI possibilita o reconhecimento ou a identificação das 

minhas habilidades. 
     

07 Há integração entre as metas estabelecidas para o indivíduo, 

para a equipe e para a organização em que trabalho.  
     

08 O impacto da parcela variável dependente da ADI sobre a 

remuneração final do avaliado influencia a avaliação feita por 

seu avaliador. 

     

09 Os critérios de ADI adotados nesta organização permitem ao 

avaliador aferir objetivamente o desempenho de seus 

subordinados. 

     

10 A ADI possibilita o acompanhamento do meu desenvolvimento 

profissional. 
     

11 Os dados fornecidos pelas avaliações têm sido transformados 

em informações gerenciais importantes para o processo de 

tomada de decisões. 

     

12 A ADI permite ao gestor identificar como minhas atitudes em 

relação aos colegas ou equipe, contribuem para a melhoria do 

ambiente de trabalho. 
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13 Vejo o reconhecimento de meu mérito profissional como um 

dos principais produtos da ADI. 
     

14 A ADI permite ao gestor identificar como minhas atitudes 

contribuem para o alcance das metas estabelecidas.  
     

15 Há uniformidade quanto ao nível de rigor das avaliações 

efetuadas por diferentes gerentes nesta organização. 
     

16 A existência de um sistema de avaliação de desempenho 

individual (ADI) permite a melhoria das condições necessárias 

à realização de meus trabalhos.  

     

17 A ADI possibilita a identificação dos meus pontos fracos o que 

permite efetuar as mudanças necessárias para a melhoria do 

meu desempenho. 

     

18 Em minha organização existe um acompanhamento sistemático 

do desempenho dos avaliados por parte dos avaliadores. 
     

19 O uso do atual sistema de ADI favorece a comunicação entre 

avaliadores e avaliados.  
     

20 É positiva a vinculação da ADI à remuneração.       

21 A ADI permite ao gestor identificar o grau de satisfação na 

realização das minhas atividades. 
     

22 Os avaliadores e avaliados reconhecem a utilidade e os 

benefícios que o sistema de ADI atual pode proporcionar.  
     

DADOS DEMOGRÁFICOS 

Faixa etária: ( ) 18 a 29 anos ( ) 50 a 59 anos 

( ) 30 a 39 anos ( ) 60 anos ou mais 

( ) 40 a 49 anos 

Gênero: ( ) Masculino  ( ) Feminino 

Tempo no cargo efetivo: 

 

( ) menos de 3 anos  ( ) de 8 a 10 anos 

( ) de 3 a 7 anos  ( ) mais de 10 anos 

Nível de escolaridade: ( ) 1º grau completo 

( ) 2º grau completo 

( ) Superior 

( ) Pós-graduação lato sensu (Especialização) 

( ) Pós-graduação stricto sensu (Mestrado) 

( ) Pós-graduação stricto sensu (Doutorado) 

( ) Pós-graduação stricto sensu (Pós- doutorado) 

Ocupa cargo comissionado ou 

função gratificada? 
( ) Sim  ( ) Não 

Órgão de lotação:  

No processo de avaliação de 

desempenho individual você é? 

( ) Avaliador 

( ) Avaliado 

( ) Ambos (avaliador e avaliado) 

 

Obs: questionário aplicado por (OLIVEIRA, 2014), adaptado pelo autor. 


