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Resumo  
  

Esta investigação objetiva apurar a eficácia de um processo de avaliação de desempenho, 

através da verificação da variabilidade dos resultados individuais de seus atores e dos fatores 

extrínsecos ao método de avaliação, que tendem a influenciar fortemente o resultado final do 

processo avaliativo. Nota-se que critérios avaliativos pouco objetivos, isto é, que permitem 

conceituar de formas diversas um mesmo contexto avaliativo por dependerem mais do 

observador e menos do fato observado, abrem espaço para discricionariedades, prejudicando a 

mensuração dos resultados devido alto grau de subjetividade. Observa-se nos dados 

encontrados que a tendência de avaliações individuais subjetivas propendem-se a resultados 

pouco variáveis e deslocados ao extremo positivo, deslegitimando o processo de gestão do 

desempenho. 
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1 – Introdução 

 

O presente trabalho visa investigar o processo de avaliação de desempenho individual, 

utilizando como caso de estudo o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - 

JBRJ, autarquia federal pertencente à carreira de Ciência & Tecnologia, sob a ótica da 

legislação e dos normativos que norteiam a gestão do desempenho para esta carreira tendo 

como base o que a literatura acerca do assunto prima como método eficaz. Segundo 

CHIAVENATO (1999, p.189), "A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do 

desempenho de cada pessoa em função das atividades que ela desempenha, das metas e 

resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento". 

Confrontando o atual método de avaliação de desempenho aplicado na instituição 

observada, em que o servidor público é analisado não só pelo seu superior hierárquico como 

também pelos seus colegas de trabalho e pela sua própria autoavaliação, às possíveis 

influências negativas originadas pelas relações interpessoais e seus aspectos subjetivos no 

ambiente organizacional é possível questionar se há eficácia do processo avaliativo. O método 

de avaliação de desempenho por múltiplas fontes seria capaz de proporcionar um resultado de 

fato no que diz respeito à finalidade da avaliação de desempenho em instituições públicas? 

 A pesquisa realizada teve como fonte de dados os resultados individuais de 144 

servidores públicos de cargo efetivo, lotados em 40 unidades setoriais de avaliação do Jardim 
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Botânico do Rio de Janeiro durante os ciclos avaliativos anuais de 2014, 2015 e 2016. O 

instrumento interno foi publicado em 2013, de modo faseado, no qual o primeiro ciclo 

ocorreria sob o modo clássico de avaliação (chefia imediata avaliando os servidores de sua 

equipe) e, nos próximos ciclos a avaliação se constituiria dos demais processos de avaliação 

em que os servidores avaliariam seus pares, seu chefe imediato e realizariam suas 

autoavaliações. Em cada um dos ciclos utilizados como fonte de dados, são preenchidos no 

mínimo 2 formulários avaliativos, para os casos de equipes com menos integrantes onde 

ocorre somente a avaliação do superior e subordinado com suas respectivas autoavaliações e, 

de 3 a 5 formulários, correspondentes à avaliação do subordinado ao superior, dos pares que 

variam de 1 a 3 e a autoavaliação. O universo de notas conferidas podem variar de 864 (caso 

crítico mínimo em que não ocorrem avaliações de pares: 144 servidores x 3 anos x 2 

formulários) a 2160 (caso crítico máximo onde há avaliação de pares por todos os entes 

avaliativos: 144 servidores x 3 anos x 5 formulários). Foram coletados 1564 resultados. 

 Considerando a variabilidade dos resultados individuais obtidos e, a relação 

objetividade X subjetividade dos critérios de avaliação utilizados, questiona-se a eficácia do 

processo de avaliação e o impacto das relações interpessoais que permeiam todo o processo. 

  Objetiva-se portanto, questionar esta eficácia através da análise de variabilidade dos 

resultados individuais de desempenho decorrentes de múltiplos atores conferindo percepções 

acerca de um mesmo avaliado. 

2 – Referencial Teórico  
 

2.1 Sistema de Gestão de Desempenho como ferramenta de qualificação do trabalho 

 

Um sistema de gestão de desempenho, além de avaliar produtividade de um 

funcionário, instaura um processo de diferenciação das atividades executadas através do 

conceito de “bom trabalho”, “trabalho mediano” e “mau trabalho”. A remuneração variável 

com base nessas classificações do trabalho desperta a percepção de aplicação de justiça em 

relação às dimensões estabelecidas pelo “Sistema de Controle Gerencial” (BEUREN ET. AL, 

2016). Sob essa ótica, há aumento do comprometimento e confiança dos gestores a partir da 

definição de justiça organizacional e de estudos que visam amenizar os impactos dos 

comportamentos negativos gerados pelo sentimento de injustiça das pessoas no ambiente 

organizacional influenciado pela percepção delas sobre o conceito de justiça organizacional. 

Beuren (2016) examinou cinco fatores: controlabilidade, múltiplos indicadores de 

desempenho, justiça organizacional, comprometimento e confiança. Verificou que a aplicação 

do princípio da controlabilidade não influencia a percepção dos gestores e a utilização de 

múltiplas medidas de desempenho não afeta a percepção de justiça distributiva e de justiça 

processual, apenas a justiça distributiva e interacional, nas hipóteses levantadas, influenciam 

na confiança dos gestores. 

A conclusão é de que o comprometimento e a confiança podem ser fatores 

preponderantes na diminuição de ações retaliatórias causadas pelo sentimento de injustiça. Há 

outras dimensões que influenciam na percepção de justiça organizacional, podendo revelar 

outras atitudes relevantes. 
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2.2 Gestão de desempenho por competências 

 Há distorções nos métodos de aferição de desempenho, ocasionados especialmente 

pela elevada subjetividade, inerente a muitos instrumentos de avaliação de desempenho, 

contrapondo-se às necessidades de mensuração de resultados propriamente dito e apontando 

para a necessidade de um instrumento mais eficiente. 

O desempenho de um indivíduo é uma expressão de suas competências, a qual, no 

conceito estudado por BRANDÃO (2008), engloba as dimensões cognitiva, psicomotora e 

afetiva do trabalho. Conforme aborda, o modelo aplicado no Banco do Brasil abrange a gestão 

por competências, que figura como alternativa aos modelos gerenciais tradicionais, o 

balanced scorecard, que abrange as perspectivas de desempenho financeiras, de clientes e 

processos internos, e a avaliação de desempenho por múltiplas fontes, que avalia o 

desempenho individual e é realizada por diversos atores e tem como pressuposto a redução de 

influências subjetivas de um único avaliador. De acordo com a pesquisa realizada, os 

funcionários do Banco do Brasil consideram o novo instrumento mais eficaz, democrático e 

participativo. 

Entende-se que é necessário um instrumento de avaliação capaz de englobar os 

aspectos subjetivos de forma que a finalidade da ferramenta não seja corrompida por 

interesses pessoais estabelecidos entre chefes e subordinados, ela deve ser capaz de alinhar 

esse tipo de desvio.  

Guimarães (1999) entende que: 
Muito mais que uma metodologia de administração e desenvolvimento de 

recursos humanos, a avaliação de desempenho é um produto de relações 

sociais específicas, derivadas de estruturas sociais também específicas e, 

portanto, incorpora não apenas aspectos administrativos (o que, quem, 

quando, para que e como avaliar) e econômicos, mas também valores 

culturais, psicológicos e éticos que permeiam as relações de trabalho 

(GUIMARÃES; LEITÃO e LOURENÇO, 1999, P.85). 
 

Dessa forma, a alternativa de uma avaliação de desempenho por múltiplas fontes pode 

ser capaz de amenizar os impactos negativos inerentes às questões subjetivas, que envolvem a 

conduta moral e ética dos participantes de uma avaliação menos abrangente, tornando-se 

capaz de contribuir com a transparência da instituição.  
 

 

2.3 Ética e administração pública 
 

Gomes (2014) discute aspectos da conduta moral presentes no serviço público a partir 

dos efeitos de dois aspectos da moralidade na conduta ética no trabalho, os quais são a 

racionalidade da administração pública e a moralidade do indivíduo. Buscando a discussão da 

consciência dos indivíduos que atuam na administração pública, onde se afirma que, em seu 

modo de funcionamento, há fatores que favorecem a não observância da moral e da ética e 

que a formação pessoal do indivíduo dificulta a conduta ética no trabalho. Gomes (2014) 
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ainda destaca que “Em síntese, sobre a racionalidade da administração pública em relação ao 

tópico sazonalidade e suas implicações, pode-se concluir que há incentivo a relações internas 

que buscam a satisfação de interesses privados”. 

Assim, vale destacar, que essas relações afetam negativamente a avaliação de 

desempenho, pois delas resultam uma das falhas da ferramenta de avaliação que é citada por 

Sotomayor (2006, p.44 apud Ivancevich, 2001; Mondy ET AL., 2002; e Wilson, 2002) “os 

avaliadores distorcem e manipulam as avaliações.”  

Segundo Gomes (2014): 

Apesar de a administração pública se diferenciar da iniciativa privada por não visar 

lucro, vê-se que os indivíduos estabelecem relações como que num mercado: há 

comércio de cargos, de interesses, de vantagens e, em muitos casos, a finalidade do 

serviço público não é considerada. 

Tais práticas fortalecem ainda mais aspectos que rompem com a moralidade, 

facilitando uma conduta antiética, além de desestimular o servidor público a se envolver com 

o trabalho impedindo-o de ter capacidade de iniciativa e desenvolver habilidades que 

somariam com o desenvolvimento do próprio trabalho em prol da instituição pública, ainda 

que o regime estatutário conceda benefícios como plano de carreira dentro do serviço, 

estabilidade e licenças diferenciadas do regime celetista ao servidor público estatutário. 

2.4 Ciclicidade capturando traços culturais  - imediatismo 

O comportamento do ser humano frente a questões de conflito de interesses é uma 

peça de um quebra-cabeça cultural contextualizado no qual este indivíduo se insere. Cada 

pessoa é resultado de uma imensidão de construções sociais advindas das inter-relações 

experienciadas e das respostas a cada uma das vivências. No recorte momentâneo do 

cotidiano corporativo, o indivíduo experimenta situações conflituosas que o exige a tomar 

decisões em que a ética do seu ato é testada. FERREIRA (2013) afirma que “quando 

deparados com uma determinada situação, os comportamentos efetivos podem ser 

determinados na avaliação que o indivíduo faz de quais são os seus ganhos imediatos versus 

os resultados futuros dessas práticas.”, sugerindo haver um contorno ético que enfrenta o 

imediatismo dos ganhos e resultados. O autor denomina de “antecipação das consequências 

futuras” (FERREIRA, 2013, p.173) o conhecimento acerca do que pode ocorrer, dentre 

malefícios e benefícios, ao proferir um ato ou ação, pondo o indivíduo em situações 

constantes de avaliação do que executa. 

O processo de mensuração de desempenho possui uma característica intrínseca ao 

pensamento imediatista que é a ciclicidade, ou seja, a repetição do processo com duração 

momentânea (anual, semestral, mensal etc.), capturando a necessidade de demonstrar 

habilidade com antecipação de consequências futuras para que a tomada de decisão seja mais 

ou menos ética. 

 

2.5 Eticidade no ato administrativo 
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Analisando o contexto ético da tomada de decisão do administrador público, quanto 

mais discricionário é o ato, maior será a dependência da internalização da cultura ética em sua 

instituição. Segundo Cherman (2005), “a avaliação da tomada de decisão, se é ética ou não 

ética, é dada pela conformidade do discurso da organização à atitude prática do funcionário”. 

Nota-se o grau de conexão entre a declaração institucional de seus padrões éticos e a eticidade 

na atitude diária do gestor público. 

A prática declarativa propicia maior contato do agente público com as linhas 

comportamentais esperadas pelos gestores e pela instituição. O fácil acesso ao modo de agir 

eticamente distancia o agente público dos desvios éticos por causar um efeito de observação 

constante pela estrutura institucional, isto é, tanto os agentes públicos propagam as atitudes 

tidas como benéficas ao convívio social, quanto as instâncias encarregadas da gestão da ética 

promovem aproximação do agente público ao código de conduta construído de forma 

participativa e abrangente. Ao diferenciarmos o modelo de gestão da ética aplicado nas 

instituições, podemos classificá-los em modernos e tradicionais: “Organizações tradicionais, 

hierárquicas e centralizadoras buscariam uma cultura ética baseada em regras formais, com 

orientação para conformidade e controle (compliance-based), enquanto organizações com 

modelos de gestão modernos, descentralizados, baseados em aprendizagem organizacional, 

com culturas participativas, adotariam uma cultura ética baseada em valores pessoais e foco 

na integridade (values-based).”(CHERMAN, 2005). 

 

 

3 – Metodologia 
 

 Cada servidor público participante do processo avaliativo sofre observação de três 

óticas diferentes, compondo seu resultado final: Autoavaliação, avaliação do superior 

imediato e avaliação da equipe da qual pertence. A análise da variabilidade das notas foi 

realizada em cada nota conferida ao avaliado, obtendo-se portanto 3 notas e um resultado final 

para cada servidor público em cada um dos 3 anos. A Portaria JBRJ nº112/2013 é o 

regulamento interno que estabelece os procedimentos de avaliação e os critérios utilizados 

pelos gestores e pelas equipes para aferir o desempenho do avaliado. A norma estabelece 

critérios e procedimentos específicos, atendendo exigências da Portaria Interministerial do 

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão nº 428 de 2012 e do Decreto Presidencial 

7.133 de 2010, normas superiores responsáveis pelos critérios gerais acerca da avaliação de 

desempenho em diversos órgãos da Administração Pública Federal. A Portaria utilizada pelo 

Instituto afere os seguintes fatores de desempenho para cada avaliado: 1 - Cumprimento das 

normas de procedimentos e de conduta no desempenho das atribuições do cargo; 2 - 

Comprometimento com o trabalho; 3 - Trabalho em Equipe; 4 - Conhecimento Técnico-

Profissional; 5 - Produtividade; 6 - Capacidade de iniciativa; 7 -  Iniciativa, Planejamento e 

Organização. Cada servidor público é avaliado em 6 fatores dentre os listados, sendo que o 

item 6 é restrito aos membros das unidades de avaliação e o item 7 é utilizado apenas aos 

avaliadores.  

 Ao iniciar o ciclo avaliativo, as líderes da alta administração das unidades devem 

estabelecer metas globais para toda a instituição e destas metas se desdobram metas 

intermediárias, que em um efeito cascata da estrutura hierárquica, alcança todos os servidores 
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públicos no nível mais operacional da estrutura institucional como ações. A tabela 

demonstrada no quadro 1 demonstra de que forma as metas se conectam neste processo: 

 

 

1º Nível 2º nível 3º nível ... “n”º nível 

Meta Global 

Meta Intermediária 1 

Meta intermediária 1.1 ... Ação 1 

Meta intermediária 1.2 ... Ação 2 

Meta Intermediária 2 

Meta intermediária 2.1 ... Ação 3 

Meta intermediária 2.2 ... Ação 4 

Quadro 1 – Tabela de conexões e desdobramentos das metas institucionais 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 A avaliação, propriamente dita, utiliza critérios outros que não o Plano de Trabalho, 

isto é, o Plano de Trabalho se torna um documento de simples acompanhamento, e o resultado 

obtido em cada um das ações e metas mensuradas não interfere diretamente no cálculo da 

pontuação final. A avaliação é feita por “Fatores” preestabelecidos, subdivididos em padrões 

de desempenho, com um grau de desempenho que varia entre 1 e 4. “Grau 1” significa que 

naquele item observado o servidor “Não atende às expectativas”. “Grau 2” é conceituado que 

naquele item o servidor “Atende pouco às expectativas”, “Grau 3” o servidor “Atende 

satisfatoriamente às expectativas” e “Grau 4”, “Atende totalmente às expectativas”. São no 

total 6 fatores de desempenho e cada fator possui 3 padrões de desempenho, subitens de cada 

fator, ocasionando um questionário de avaliação com 18 itens a serem respondidos. A carreira 

de Ciência e Tecnologia (BRASIL, Lei 8691/1993), a qual o Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro pertence, é composta por 7 cargos gerais de diferentes níveis de formação, nível 

superior, nível intermediário e nível auxiliar. Os fatores dos formulários de avaliação variam 

conforme os cargos dos servidores no método de pesos diferenciados para cada fator de 

desempenho. 

 A ausência de conexão dos resultados obtidos na avaliação do Plano de Trabalho 

individual e intermediário com o cálculo da pontuação final do resultado individual de 

desempenho, denota um caráter subjetivo no processo, Estabelece-se portanto que a avaliação 

dependa única e exclusivamente do pleno conhecimento do avaliador acerca do significado 

das terminologias utilizadas em cada fator e padrão de desempenho do formulário, permitindo 

então arbitrariedades e entendimentos diversificados sob um mesmo contexto avaliativo. 

Nota-se que, apesar da objetividade proposta pelo método de avaliação por múltiplas 

fontes e de uma composição robusta de entes avaliadores sobre um mesmo avaliado, o critério 

de avaliação utilizado tende a ser fundamentado por interesses pessoais e troca de favores, 
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podendo gerar uma certa dependência da conduta ética dos servidores públicos participantes 

do processo e comprometer a eficácia da avaliação, sendo este o principal ponto de 

comparação entre os modelos estudados. 
 

 

4 – Resultados e discussões  
 

Tendo como foco a observação fenomenológica aprofundada de um contexto 

organizacional, o método de pesquisa escolhido mais propício ao alcance dos objetivos 

propostos é o Estudo de Caso, onde selecionou-se uma instituição específica para análise de 

uma hipótese (WESLEY ET al, 2011). Decidiu-se coletar dados acerca do método de 

avaliação, este estabelecido por normativos legais, em sequência realizar solicitação de 

resultados individuais desidentificados dos atores do processo avaliativo que participam dele, 

do início ao fim, obtendo-se um mapa da atividade de avaliação de desempenho como um 

todo naquela instituição. Para garantia do sigilo dos dados coletados e de que o uso da 

informação tem viés estritamente acadêmico, pediu-se autorização da Comissão de Ética 

Setorial da instituição para a realização e divulgação da pesquisa. 

De posse dos dados, foi feito tratamento estatístico para identificar o comportamento 

dos resultados individuais obtidos por avaliação realizada, utilizando as fórmulas de 

variabilidade estatística de dados. Estima-se que em uma instituição com grande diversidade 

de servidores e um processo de mensuração de desempenho eficaz, haja variabilidade 

expressiva nas notas conferidas por avaliador, isto significa que as metas de desempenho 

propostas aos avaliados em todas as instâncias apresentam algum grau de dificuldade e isto 

incorreria em resultados com muitas variações entre notas baixas e altas, denotando 

diferenciação entre metas efetivamente atendidas e metas não atendidas.  

Caso a variabilidade seja muito alta, denota-se heterogeneidade no processo de 

estabelecimento, mensuração e desempenho das metas propostas pelos avaliadores. Em caso 

de média variabilidade, infere-se que este seja eficaz ao que se propõe. Caso os resultados 

demonstrem baixa variabilidade, há claro desvio do processo avaliativo, favorecendo o 

servidor avaliado quando a variabilidade se aproxima da nota máxima a ser conferida e, 

prejudicando o servidor, quando a quantidade de notas é consideravelmente baixa, denotando 

vícios no processo avaliativo. 

Para coletar os dados da pesquisa, foi utilizado o artifício da Lei de Acesso à 

Informação - “LAI” (BRASIL, Lei 12.527,2011). Em que pese o risco de enviesamento do 

método de coleta de dados causado pelo desconhecimento técnico do assunto pelo servidor 

público respondente, este foi o único método encontrado para aquisição dos dados. 

 Dentre os resultados obtidos, foi possível observar que a baixa variabilidade dos 

resultados individuais, tendendo ao padrão máximo possível. Para que isto ocorra, a maioria 

dos atores do processo avaliativo devem conferir padrões entre 3 e 4 (dentre as possibilidades 

1, 2, 3 e 4). Foi confirmado pelo órgão investigado que não há acompanhamento formal da 

Comissão de Ética permitindo ao avaliador maior contato com o código de conduta, 

comprometendo a eticidade do ato avaliativo. Há baixa frequência de ações de capacitação em 
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“Gestão do desempenho” e “Indicadores de desempenho” de forma institucionalmente 

abrangente, inviabilizando a homogeneidade do conhecimento acerca deste assunto entre os 

atores do processo. 
 

4.1 - Quanto desconhecimento do processo 
 

 O risco de desconhecer o significado objetivo de cada um dos 18 fatores de 

desempenho avaliados é de interpretação dúbia gerando diversos tipos de deficiência na 

aplicação das ferramentas. O primeiro, porém não mais importante, déficit encontrado é a 

falta de estabelecimento de um outro critério que consolide o significado de cada uma das 

terminologias utilizadas em cada fator de desempenho que se apresenta em formato de 

pergunta. Como não há glossário ou considerações terminológicas na Portaria que regula a 

gestão do processo na instituição, a interpretação fica a cargo de cada leitor possibilitando 

uma grande diversidade de resposta a uma única pergunta. Não há nenhuma relação direta 

entre os resultados obtidos entre o Plano de Trabalho Individual e a pontuação obtida 

(convertida em uma gratificação monetária intitulada GDACT – Gratificação de desempenho 

em Atividades de Ciência e Tecnologia), tornando a única ferramenta objetiva em um mero 

instrumento de consulta para fundamentar a análise do avaliador na conferência dos padrões 

em cada fator de desempenho. 
 

4.2 – Quanto ao efeito sob os avaliados 
 

 Imersos em uma temporária busca pela manutenção de sua remuneração, e, desligados 

de quaisquer critérios objetivos factíveis que a garanta, os servidores públicos estão propícios 

a negociar entre si suas notas. Como não há claro entendimento acerca dos fatores de 

desempenho e há necessidade individual de que sua situação financeira não seja decrescida 

por este motivo, os atores se encontram em um ambiente propício a interferir nas análises uns 

dos outros, já que também não é previsto o anonimato, permitindo a todos os atores saber 

quem os avalia.  
 

4.3 – Quanto ao efeito sob os avaliadores 
 

 Diante de uma ferramenta que avalia primordialmente o comportamento do servidor, 

veem a ferramenta como método punitivo àqueles que agem em desacordo com as concepções 

de conduta de seus superiores. Perdem a gestão do Plano de Trabalho individual, este objetivo 

e com todo o trabalho negociado a ser executado durante o ciclo, se vendo obrigados a se 

restringir ao método de trabalho, em detrimento do resultado produzido em si. 
  

 

5 – Conclusão 
 

 Fica aparente a ineficácia da gestão do desempenho quando pautada em conceitos 

subjetivos e de múltipla interpretação. Pontuando os princípios básicos da administração 

pública, conforme afirma Meirelles (2000, p.81), podemos identificar a inobservância de 

alguns deles, em especial: impessoalidade ou finalidade, eficiência e supremacia do interesse 
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público. A partir do momento em que o ato de avaliar desempenho deixa de ter fundamento no 

trabalho executado pelo servidor e passa a ser fundamentado em seu comportamento em si, 

caracteriza a pessoalidade do ato, tanto do avaliador, quanto do avaliado. 

 Não há comprovações de que a gratificação de desempenho, que é prevista a ser paga 

conforme a performance do avaliado, seja paga corretamente, já que o processo não permite a 

vinculação das evidências produtivas do servidor ao valor de gratificação recebido. Se é de 

interesse público que a administração pública obtenha bom desempenho no uso dos recursos 

para prestação do serviço público de qualidade, no modelo analisado há grandes barreiras 

dificultando a conexão entre desempenho individual X desempenho institucional, pois os 

dados demonstram pleno desempenho pela maioria dos servidores públicos em fatores 

comportamentais, sendo as instituições públicas avaliadas por objetivos e resultados. 

 A legislação que estrutura o processo de gestão do desempenho e a forma de 

pagamento da GDACT (BRASIL, 2010) não limita a mensuração a fatores de desempenho, 

considerando a inserção do Plano de Trabalho no cálculo da pontuação final do servidor. 

Sugere-se que o normativo interno seja adaptado, visando minimizar os efeitos nocivos da 

subjetividade extremada sobre a avaliação de desempenho. Após adaptação dos critérios de 

pontuação, uma nova pesquisa deve ser realizada para corroborar a tese de que um processo 

mais maduro de mensuração de desempenho pode ser observado através da variabilidade dos 

resultados individuais ao longo do tempo. 

 Questiona-se a redução do sistema de recompensa do trabalhador exclusivamente ao 

fator financeiro. De posse dos benefícios diretos e indiretos disponíveis durante o tempo de 

carreira de seus trabalhadores, tais como autorização para participação em congressos, cursos 

no exterior, licença para capacitação etc. É possível a criação de uma norma interna que 

estabeleça um grau de desempenho mínimo para requerer tais benefícios, o que estimularia 

maior atenção quanto a gestão do próprio desempenho. Porém, para eficácia de um sistema de 

recompensas por benefícios se faz necessário primeiramente “pagar por objetivo”, caso 

contrário os vícios apontados tendem a se agravar. 

 Sendo o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico um órgão da carreira de ciência e 

tecnologia, e, este participa de uma gama junto a outras 23 instituições (BRASIL, 1993), para 

validação do presente trabalho e identificação de modelos de gestão de desempenho dos 

demais órgãos, sugere-se que seja aplicado o mesmo método de análise de variabilidade de 

resultados individuais, visando obter solidez do resultado científico. 
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