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Resumo: 

 

O artigo tratará das influências que a Avaliação e Desempenho geram na Gestão de Pessoas 

dentro de organizações do setor público, tendo como base de análise o caso do IPEM/RJ. Com 

o intuito de traçar e alcançar caminhos para que o serviço público, através de seus servidores, 

possa oferecer um serviço de qualidade e eficiência ao cidadão. Através da pesquisa qualitativa 

e questionários não estruturados, aborda-se a postura dos servidores no ambiente de trabalho e 

o que os mesmos esperam da Gestão de Pessoas dentro da organização pública em que atuam. 

Mostrando assim, que a Avaliação e Desempenho pode ter impactos positivos com relação ao 

desenvolvimento e a busca por caminhos de sucesso da Administração Pública. 
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1 – Introdução 

 

O propósito será o de mostrar como a Gestão de Pessoas dentro de um contexto 

avaliativo e de desempenho pode influenciar o ambiente organizacional e quais serão suas 

possíveis consequências na prestação de serviços públicos à sociedade.  

 

O Estado Brasileiro diante da necessidade de reformulação, vem nos últimos anos, 

mesmo que em ritmo lento, mas perceptível, tentando se adequar ao rápido processo de 

desenvolvimento do mundo contemporâneo. Entre as principais tendências com relação ao 

campo desta reforma, a Avaliação e o Desempenho, destacam-se como métodos ou 

instrumentos que podem ser eficazes para o aperfeiçoamento da Gestão Governamental. 

 

A afirmação a seguir diz: “[...] tudo o que não é medido não é gerenciado” (KAPLAN; 

NORTON, 1997, p. 21). Seguindo nesta linha de raciocínio, pode-se dizer que avaliar o 
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desempenho das diversas áreas das estruturas do trabalho, propicia identificar uma melhor 

imagem do que é planejado versus o que está sendo realizado. Considerando, que a melhoria 

do desempenho organizacional traz benefícios tanto para aqueles que exercem as funções de 

liderança, como para a própria Organização, que nos tempos atuais é pressionada pela 

sociedade com relação aos critérios financeiros e econômicos.  

 

Portanto, será dialogado sobre a importância da Gestão de Pessoas e seus impactos na 

Avaliação e no Desempenho das Entidades Públicas, e o quanto essa metodologia vem 

ganhando forças para uma Gestão Pública eficiente e eficaz. 

 

Define-se a Gestão de Pessoas no setor público como o “esforço orientado para o 

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

conformidade com informes constitucionais e legais; observadas as necessidades e condições 

do ambiente em que se inserem” (BERGUE, 2007, p. 18). Com isso, considera-se a Gestão de 

Pessoas como uma forma atual de vincular indicadores de desempenho com os objetivos 

essenciais de uma organização. 

 

Nesse sentido, escolheu-se o IPEM/RJ – Instituto de Pesos e Medidas do Estado do 

Rio de Janeiro – Regional de Duque de Caxias/Xerém, para que seja realizada a pesquisa e a 

busca por exemplos sobre a eficiência das entidades públicas com descentralização de 

serviços, que terá como base os impactos da Avaliação e do Desempenho e a Gestão de 

Pessoas, abrangendo os diversos fatores citados nas teorias dos estudiosos sobre o tema. 

 

O objetivo deste artigo será o de salientar quais aspectos impactantes dentro da gestão 

de pessoas são advindos através da Avaliação e Desempenho realizada dentro das 

organizações públicas brasileiras, em especial a propulsora deste artigo, que é o IPEM/RJ – 

Regional Xerém/Duque de Caxias. Conhecer esses aspectos, foi crucial para entender o 

desenvolvimento de organizações governamentais e como é possível mensurar através de 

avaliações funcionais o desempenho organizacional. 

 

2 – Revisão da Literatura 

 

A revisão de literatura tratará das temáticas que mais se destacaram na busca por 

conceitos que pudessem consolidar quais impactos a gestão de pessoas dentro das 

organizações públicas traz ao ambiente organizacional, com o objetivo de esclarecer como 

esses assuntos podem influenciar tanto a vida profissional dos servidores públicos como a 

imagem da Administração Pública brasileira.  
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2.1 – Gestão de Pessoas 

Para Bergue (2010), a abordagem sobre os principais elementos de gestão em 

organizações públicas, está sob um ponto de vista das fases ou períodos que envolvem o 

processo administrativo, buscando assuntos gerenciais que visam integrar os aspectos 

conceituais indispensáveis à análise e entendimento dos fenômenos organizacionais e 

evidencia a importância dos temas ligados à administração de pessoas em organizações 

públicas, sinalizando diferentes diretrizes de ação para os gestores públicos, com o intuito de 

trazer melhoria aos resultados da atuação e desempenho do poder público. 

Nascimento (2010) colabora com o conceito de Gestão no setor público: 

Conceitualmente, gestão é prática que deve ser aprimorada para o alcance de 

determinados fins: para reduzir a pobreza, para melhorar a educação, para aumentar a 

competitividade da economia, para aumentar a conservação de recursos naturais, para 

preservar, estender e expandir a cultura. Em geral, essas são algumas das principais 

demandas de uma sociedade, e todo o aperfeiçoamento da gestão do setor público 

deve ser orientado estrategicamente para o atendimento desses objetivos, ou seja, do 

desenvolvimento econômico e social. (NASCIMENTO, 2010, p. 01) 

 

Siqueira e Mendes (2009), também deixam sua contribuição: 

A gestão inclusive de pessoas, tem papel singular na modernização do Estado, a fim 

de garantir a implementação adequada das mais diversas políticas públicas. Rever 

estruturas, torná-las mais leves, flexíveis e horizontalizadas são ações fundamentais 

para estabelecer uma máquina pública que cumpra efetivamente as suas funções” 

(SIQUEIRA e MENDES, 2009, p. 242). 

Segundo Nobrega e Ferruccio (2002), é preciso que as organizações se ajustem as 

demandas do mundo globalizado, e para isso torna-se necessário se aprofundar e estudar sobre 

o tema, que embora seja recente, é muito pertinente nas organizações. Assim, o sucesso da 

organização está diretamente ligado ao seu bem maior que é o capital humano. 

Para Mattos (1982): 

Desenvolver recursos humanos não significa uma ação periódica de aprimorar o 

desempenho do exercício de certa função, mas um processo individual, grupal, 

organizacional permanente de autocrítica, descoberta e atualização do potencial de 

criatividade e realização humana em seus diversos níveis de manifestação. 

(MATTOS, 1982, p. 13). 
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A abordagem de Oliveira e Silva (2014) sobre a gestão de pessoas e transparência na 

gestão pública, faz referência ao destaque que a gestão de pessoas vem ganhando, deixando de 

mostrar a imagem de um simples setor de recursos humanos passivo, para se tornar um setor 

chave na estratégia de progresso governamental. 

Para Lacerda (2015) que fala sobre a gestão de pessoas no serviço público, há uma 

preocupação básica com o desenvolvimento da gestão de pessoas no âmbito da administração 

pública e com suas formas e métodos de gestão. Com relação a isso Ferreira (2011, p.36) diz 

que, “as mudanças em ritmo acelerado nas organizações que colocam o futuro do departamento 

de Recursos Humanos dentro da Administração Pública como estratégico”.  

  2.2 – Avaliação de Desempenho 

A Avaliação de Desempenho vem sendo objeto de análise há certo tempo dentro das 

organizações em artigo que fala da importância da avaliação de desempenho do servidor 

público enquanto dispositivo funcional.  

Lobato, Silva e Guimarães (2015) falam sobre suas compreensões com relação a esse 

assunto: 

A avaliação de desempenho foi utilizada para justificar o desempenho do profissional 

no seu local de trabalho, no entanto precisava ser aprimorada enquanto instrumento 

gerencial. Podendo assim contribuir na determinação e no desenvolvimento de uma 

política adequada às necessidades de uma empresa como uma apreciação do 

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

resultados a serem alcançados, do potencial e desenvolvimento. (LOBATO, SILVA e 

GUIMARÃES, 2015, p.02) 

De acordo com Dourado (2011) a avaliação de desempenho é um meio utilizado com 

o objetivo de se mensurar os resultados das atividades desempenhadas pelos servidores ou 

colaboradores de uma organização em determinado espaço de tempo. 

Em uma pesquisa realizada pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP 

(Cadernos ENAP, 2000), define-se uma análise sobre as experiências de avaliação de 

desempenho da Administração Pública Federal, com o intuito de ressaltar informações e 

conhecimentos que sustentem os gestores públicos na resolução de seus reais problemas de 

gestão. 

Em concordância com Souza (2008), o objetivo de conceituar a avaliação de 

desempenho descrevendo seus métodos mais utilizados, traz a importância desses conceitos 

para o desenvolvimento das Instituições e dos servidores públicos.  



 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

5 

 

Martins (2010) descreve a importância de se avaliar o comportamento humano e seus 

desempenhos para que se busque qualidade no serviço público. Mesmo frisando que a 

avaliação de desempenho não é uma prática nova, é uma maneira do empregador atingir suas 

expectativas quanto ao resultado do que está sendo avaliado. 

 

No conceito de Lucena (1992) acompanhar a avaliação é uma parte fundamental, pelo 

fato desse acompanhamento ser formador de elementos essenciais para o desenvolvimento dos 

gestores e suas equipes. Onde a mesma diz que “é nesse processo de acompanhamento que as 

habilidades gerenciais são exercitadas de maneira mais efetiva, no que se refere à participação, 

ao relacionamento interpessoal, ao diálogo construtivo e à liderança efetiva na solução de 

problemas e de tomada de decisões”. (LUCENA, 1992, p. 20)  

 

Na afirmação de Silva (2010, p.21) “um dos maiores desafios na administração de 

pessoas é justamente definir qual a forma mais adequada de avaliação do desempenho humano 

a ser utilizado na organização”.  

 

Diante disso, é importante que a instituição faça um levantamento desses desafios, 

como: quais os dados e informações podem contribuir para que se possa delimitar se o método 

utilizado é o mais eficaz para mensuração do desempenho funcional dos servidores e o 

entendimento por parte dos servidores com relação ao valor que a avaliação de desempenho 

agrega, pois quando há compreensão e envolvimento dos servidores, o processo de avaliação 

terá mais chance de sucesso na sua eficácia. 

 

Com isso, Hipólito e Reis (2002) colocam a avaliação de desempenho funcional como 

uma maneira de atribuir forma a gestão do desempenho, pois isso influência de um modo 

absoluto e inteiro no desempenho do que é produzido pelas pessoas no decorrer do tempo. De 

acordo com o exposto, os mesmos autores ressaltam que a avaliação de desempenho “se propõe 

a ser mais do que um recurso que auxilia a isolar, observar, mensurar, formalizar e recompensar 

comportamentos e resultados alcançados pelos indivíduos”. (HIPÓLITO; REIS, 2002, p. 73). 

 

Com referência a todo o contexto, alguns tópicos mostrarão como o conceito de 

Avaliação e Desempenho pode nortear o campo da Gestão de Pessoas na Administração 

Pública, tais como: 

 Gestão por Competência.  

 Pode-se dizer que “a Gestão por Competências, por concepção, propõe-se a orientar 

esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da organização e 
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das pessoas que dela participam as competências necessárias à consecução de seus objetivos.” 

(BRANDÃO e GUIMARÃES, 2001, p. 11) 

  PCCS - Plano de Cargos, Carreiras e Salários. 

 Os 5 Gaps da qualidade de serviços, que abordam sobre a gestão da administração 

pública com relação aos serviços prestados e oferecidos. 

 
 A Meritocracia (governo dos melhores), que surgiu com a Revolução Francesa, sendo 

considerado ainda um método pouco desenvolvido e utilizado no Brasil. 

 

 2.3 - Gestão por Competência 

No que se refere a gestão de competências, Brandão e Guimarães (2001) notam que esta 

trabalha como as formas de planejamento, organização e controle são exercidas por parte da 

administração e como podem ser necessárias suas mensurações para o sucesso do negócio. Já a 

gestão por competência é a forma como as tarefas são divididas de acordo com a competência 

de cada um dentro de uma determinada equipe.  

Os autores do parágrafo anterior ainda afirmam que, a gestão por competências pode 

estar inserida ou não na gestão de competências, pois o mapeamento de processos, que faz uma 

avaliação das competências que são necessárias ao negócio, não depende  da divisão das tarefas 

de acordo com as competências de cada membro da equipe para serem mapeadas e avaliadas. 

Na elucidação de Albuquerque e Oliveira (2001), para que seja iniciado uma gestão por 

competência, terá que se definir qual a estratégia da organização e quais habilidades que 

agregam valores a essa estratégia organizacional. Com isso, a organização tem a possibilidade 

de dar direcionamento ao foco das estratégias, possibilitando que o desenvolvimento das 

habilidades mais impactantes sejam evidenciadas. 

Com um ponto de vista mais histórico, Hondeghem; Horton e Scheepers (2006) dizem:  

[…] o conceito de gestão por competências foi desenvolvido para as empresas 

privadas norte americanas nos anos oitenta do século passado, em resposta às perdas 

de competitividade resultantes das mudanças econômicas e tecnológicas ligadas ao 

processo de globalização dos mercados […] (HONDEGHEM; HORTON e 

SCHEEPERS, 2006, p.243). 

De acordo com Fleury e Fleury (2000, p. 19), “o conceito de competência utilizado nas 

organizações contemporâneas não é recente, vem desde a época de Taylor, quando se pregava 

a necessidade das empresas possuírem trabalhadores eficientes”. Ainda segundo Fleury e 
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Oliveira (2001, p. 18), “o conceito de competência passou, então, a possuir uma abrangência 

maior, englobando conhecimentos, habilidades e experiências voltadas para o exercício de uma 

função na empresa”. A competência possui ligação com o serviço ofertado, pois é através do 

conhecimento aprofundado do prestador do serviço público que poderá ser realizada a 

mensuração do nível de qualidade do que está sendo oferecido. 

 

“O serviço é diferente do produto industrial, porque é intangível, e não pode ser 

armazenado nem inspecionado. Ele também é mais complexo do que um produto industrial, 

pois envolve o relacionamento entre pessoas, sendo sua qualidade, geralmente subjetiva.” 

(MARTINS; LAUGENI, 2006, p. 530). Para esses autores os serviços possuem alguns 

elementos que são considerados importantes, pois envolvem as expectativas aguardadas pelos 

clientes, “[...] são: confiabilidade; cortesia; comunicação; capacidade para entender as 

necessidades dos clientes; fácil utilização; credibilidade; ser competente; segurança, rapidez na 

resposta; e aspectos visíveis. [...]” (MARTINS; LAUGENI, 2006, p. 531). 

 

Para Martins e Laugeni (2006), um serviço precisa apresentar os elementos da qualidade 

citados no parágrafo anterior, e para que isso ocorra é necessário retirar os 5 Gaps, que são as 

divergências internas organizacionais e as divergências externas presentes na relação 

organização e cliente, que trariam como consequência uma má qualidade do serviço. 

 

Ainda de acordo com Martins e Laugeni (2006), os 5 Gaps são: 

 
O Gap 1, aborda as divergências em relação ao serviço esperado pelos 

cidadãos clientes e as percepção dos gestores sobre estas. O Gap 2, aborda as 

divergências na análise dos gestores em relação ao esperado pelo cidadão cliente e o 

especificado na qualidade dos serviços. O Gap 3, aborda as divergências entre as 

especificações elaboradas e o serviço gerado. O Gap 4, aborda a divergência entre o 

serviço gerado e a comunicação externa ao cliente. E o Gap 5, aborda a divergência 

entre o serviço esperado e o serviço fornecido (MARTINS; LAUGENI, 2006, p.531) 

 

Através da aplicação dos Gaps, a qualidade precisa de uma busca constante de 

aperfeiçoamento do serviço técnico que é desempenhado pelo servidor, da eficiência do serviço 

oferecido e de uma gestão participativa, para que se alcance a eficácia dos serviços prestados. 

Com isso é possível retirar as brechas ou lacunas existentes entre o que a instituição oferece e 

o que o cliente espera do serviço ofertado.  
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3 – Metodologia 

   A Pesquisa realizada neste Artigo Científico foi elaborada utilizando a metodologia 

qualitativa de caráter exploratório, considerando que seja o mais adequado para a o tipo de 

análise pretendida. Segundo Creswell (2007, p.184 e 188), os métodos qualitativos “se baseiam 

em dados de texto e imagem, têm passos únicos na análise de dados e usam estratégias diversas 

de investigação”.  

  Será utilizado como meio de investigação a pesquisa de campo que permitirá através de 

questionários, uma coleta de dados mais abrangente com base empírica. De acordo com Vergara 

(2009, p.43) a “investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno 

ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, 

testes e observação participante ou não”. 

  Foi utilizado o método de Estudo de Caso e a pesquisa foi realizada de maneira direta 

através da aplicação de um questionário, entre o período dos meses de agosto e setembro do 

ano de 2017, e contou com a participação de 08 funcionários da área administrativa, dos 

diversos níveis hierárquicos do IPEM/RJ – Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de 

Janeiro, organização pertencente à Administração Pública Estadual. O material documentado, 

assim como suas respectivas análises serão relatórios de pesquisa que comporá o estudo deste 

trabalho, componentes no qual se pretende traçar para sua construção. 

  A pesquisa foi realizada através de um questionário de perguntas e respostas com o 

objetivo de alcançar conteúdo para análise deste referido artigo. O questionário contou com 

perguntas sobre diversificados temas, sendo colocados de maneira aleatória, tais como: sobre o 

funcionamento da Gestão de Pessoas; comportamento no ambiente organizacional; resultados 

advindos com a aplicação da Avaliação de Desempenho; existência ou não de meritocracia; 

contratação de cargos políticos e comissionados; plano de cargos, carreira e salários e 

motivação e crescimento profissional. 

  Os perfis dos servidores foram de ambos os sexos, com idade entre 26 e 69 anos, sendo 

três com nível de escolaridade em superior completo e cinco em nível médio completo, alocados 

em diversos setores da regional em questão. Dos participantes, um é técnico metrológico, dois 

são auxiliares administrativos e cinco são auxiliares metrológicos. Todos redirecionados para 

setores de: aferição de tanques rodoviários, aferição de taxímetros, aferição de cronotacógrafos 

e administrativo.  

  “Todo método de pesquisa tem suas limitações, mas também possibilidades.” 

(VERGARA, 2009, p.59). Sabe-se que nenhum método é perfeito e o escolhido se mostrou 
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mais vantajoso e enriquecedor para a construção do presente trabalho.  As limitações que foram 

encontradas se encontram nas entrevistas, visto que, em média duraram aproximadamente de 

30 a 50 minutos, sendo efetuadas dentro da jornada de trabalho de cada entrevistado. Outra 

limitação seria o conhecimento aprofundado do pesquisador com relação à temática abordada, 

o que poderia influenciar a análise das pesquisas. Contudo o resultado obtido através dessa 

pesquisa tem por finalidade a produção do conhecimento. 

  O período para realização deste artigo durou cerca de um ano e meio, sendo o primeiro 

ano dedicado ao levantamento bibliográfico e documental, revisão bibliográfica, discussão 

teórica em função da determinação dos objetivos, coleta de dados, análise e interpretação e 

redação deste artigo. 

4 – Resultados e Discussões 

Apresenta-se o resultado proveniente da pesquisa qualitativa, alcançado através da 

aplicação do questionário, com o objetivo de sugerir e agregar melhorias aos resultados da 

atuação e desempenho da Instituição escolhida. Os resultados obtidos possibilitaram o 

desenvolvimento de uma análise geral sobre a instituição em pesquisa, onde foram utilizados 

os métodos de pesquisa através de um questionário em que funcionários responderam à 

diversas perguntas sobre a Gestão de Pessoas e quais os impactos gerados no ambiente de 

trabalho. 

A Gestão de Pessoas promove influências no ambiente de trabalho que pode 

proporcionar ou não o desenvolvimento do desempenho de seus funcionários. A avaliação da 

pesquisa mostrou pontos importantes e fundamentais para a satisfação e realização profissional 

dos servidores do IPEM/RJ. Averiguou-se que os participantes da pesquisa foram de diversas 

áreas profissionais e tempos de carreiras distintos, para que se pudesse extrair de forma mais 

clara e concreta a percepção dos servidores com o passar dos anos.  

Através da leitura das perguntas e a distribuição do questionário proposto, atentando-

se para a linha de raciocínio da revisão da literatura, observou-se uma contribuição satisfatória 

dos participantes, para que tais resultados pudessem existir. Entre os oito servidores 

participantes da pesquisa, escolhidos aleatoriamente dentre os setores da Instituição, todos se 

encontram no mesmo nível hierárquico tanto de funções como da forma de contratação, de 

ambos os sexos e todos servidores públicos estatutários do estado do Rio de Janeiro.  

Os participantes fizeram sua avaliação pessoal sobre a Instituição e em uma das 

perguntas do questionário aplicado destacamos uma: “O quanto o método de Avaliação e 

Desempenho colaborou para o seu crescimento profissional? A servidora participante 

respondeu que, o método serviu como um incentivo para buscar melhorias no atendimento e 
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na execução do serviço em um primeiro momento”, pois segundo a mesma, a Avaliação e 

Desempenho executada através da Gestão de Pessoas, exerce influência na vida dos servidores 

em questão, não só em seus serviços prestados e no desenvolvimento dos mesmos, mas sim 

para um caminho de sucesso da imagem da máquina pública, onde possa ser oferecido um 

serviço efetivo e de qualidade ao cidadão. 

Dos resultados obtidos através do questionário, foi possível analisar alguns pontos que 

são foco deste artigo. O primeiro ponto analisado foi a Importância da Gestão de Pessoas no 

IMPEM/RJ, onde pode-se concluir que cinco dos oito funcionários afirmaram que no órgão 

há uma considerável importância sobre o assunto, que se enquadra no departamento pessoal, 

motivação e busca por crescimento profissional.  

O Segundo ponto trata-se da Avaliação de Desempenho como método de crescimento 

profissional e como método para melhorias no serviço público, onde percebeu-se que para 

crescimento profissional a Avaliação de Desempenho não está alinhada com o esperado, 

gerando apenas benefícios pecuniários implantados como um incentivo dentro do órgão. 

Porém utilizado como método para implantação de melhorias no serviço público oferecido, 

foi praticamente por unanimidade a resposta positiva, pois através da Avaliação de 

Desempenho é possível perceber com mais clareza quais pontos precisam ser mais 

aperfeiçoados, para que se possa garantir e entregar um serviço de melhor qualidade ao 

cidadão.  

E o terceiro e último ponto tratados, falam a respeito do quanto a má avaliação de 

desempenhos gera de impactos negativos para a imagem do órgão, houve uma concordância 

de todos que sim, pois a imagem do órgão está ligada ao bom serviço prestado e se isso de 

certa forma não tiver um bom funcionamento, deverá ser abordado nas avaliações, então caso 

isso não ocorra de forma adequada poderá prejudicar a imagem do órgão público. 

Os resultados encontrados mostraram que, apesar de haver um descontentamento com 

relação ao crescimento profissional através da Avaliação de Desempenho, o mesmo também 

se mostrou satisfatório com relação ao entendimento da importância dessa avaliação para a 

realização das tarefas profissionais com eficiência e eficácia dentro da Administração Pública, 

pois a oferta de serviços públicos precisa garantir o bem-estar do cidadão, consumidor do 

serviço público e galgar patamares maiores na visibilidade dos êxitos da Organização.  

Para Chiavenato (1998), a avaliação de desempenho é uma análise sistemática do 

desempenho das pessoas no exercício de seus cargos e qual o potencial de desenvolvimento e 

crescimento que essas pessoas possuem. Com isso, Chiavenato mostra que através da 

avaliação podem ser alcançados e visualizados problemas ou soluções surgidas no ambiente 

organizacional, tais como: desmotivação, motivação, problemas nos cargos de supervisão e 
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até mesmo aptidão para crescimento profissional.  

A Avaliação de Desempenho como influenciadora de impactos na Gestão de Pessoas, 

tem se mostrado promissora, não somente por sua utilização em certos casos como medida 

disciplinar, mas como promotora de promoções e motivação na organização, o que como 

consequência pode levar a um empenho entre os colaboradores e obtenção dos resultados 

esperados. 

O assunto tratado acima também pode ser enquadrado na Gestão por Competência, que 

para Brandão e Guimarães (2001) após a organização avaliar as competências necessárias ao 

negócio, a mesma pode dividir as tarefas conforme a competência de cada um, o que acaba 

por tornar a Avaliação de Desempenho dentro da Gestão de Pessoas, uma forma de alocar 

funcionários e garantir resultados pelo fato de estarem sendo aproveitadas as suas verdadeiras 

competências. 

A Avaliação de Desempenho não é somente um método de alavancar a Gestão de 

Pessoas dentro da Administração Pública, mas também um método para identificar problemas 

advindos das mudanças constantes ocorridas dentro da máquina pública.  

Alguns problemas identificados, e não menos importantes do que a busca por qualidade 

em serviços públicos ofertados, são: planos de cargos, carreiras e salários muitas vezes 

deficitários e sem muitas perspectivas de alterações; contratações de cargos comissionados, 

que em algumas vezes possuem mais benefícios que o próprio servidor estatutário não possui, 

mas que é entendida a importância dessas contratações para continuidade dos serviços 

públicos; a meritocracia que praticamente se torna inexistente, causando uma desilusão com 

relação ao crescimento profissional dentro do órgão objeto de pesquisa. Dados esses, que 

abordados e discutidos colaboram para o desenvolvimento positivo dentro da gestão da 

administração pública e que trazem como consequência uma oferta de serviços com qualidade 

ao cidadão. 

O cliente quando busca um serviço visando atender suas necessidades básicas, cria 

expectativas em relação ao que receberá. Se a organização ao receber o pedido, não fizer uma 

justa interpretação das expectativas em relação às especificações do cliente durante o 

processamento e execução, certamente tende a não entregar ao cliente o serviço desejado por 

este, causando uma lacuna entre o esperado e o gerado. Por isso, a aplicação dos 5 Gaps da 

qualidade é uma forma para que se elimine as divergências entre a organização e o cliente.  

Na organização pública em questão, a eliminação dos Gaps acontece de acordo com o 

processo necessário para identificação dos problemas, tais como: verificação das divergências 

recorrentes dentro dos diversos setores da organização; com base nas verificações é realizado 
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um planejamento para que se possa agir em busca da eliminação ou diminuição dos Gaps; e a 

disseminação das estratégias propostas para que toda equipe se empenhe nos compromissos 

acordados. 

Um caso recorrente de divergências ocorridas no atendimento para aferição de 

caminhões tanque dentro do órgão, foi solucionada através da aplicação dos Gaps. Muitos 

caminhoneiros passavam até três dias em filas na rua do órgão, ocasionando morosidade em 

seus trabalhos pelo motivo de não poderem colocar o caminhão na estrada sem aferição. Tudo 

isso, por conta da não manutenção de um tanque reservatório de água de 130.000 litros, que é 

essencial para ser feita a aferição, ocasionando o seu entupimento, pois o processo de encher 

e retirar a água dos tanques rodoviários acoplados aos caminhões, traz resíduos. 

 

Diante do exposto, ocorreu uma reunião do órgão juntamente com a Cedae - Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro e a prefeitura do município de Duque de Caxias, 

para que juntos pudessem fazer a limpeza do tanque e o seu devido enchimento com água 

potável em períodos de seis meses, período este previamente estimado para a manutenção. 

 

Com isso a expectativa do caminhoneiro no atendimento foi alcançada, podendo de fato 

ser atendido mais rapidamente. O órgão pode compreender as necessidades dos caminhoneiros 

e buscar por métodos que fossem eficazes para garantir a qualidade do serviço prestado. Os 

funcionários se sentiram mais motivados na realização de tarefas, pois o índice de 

questionamentos e reclamações sobre a demora no atendimento foi resolvido, criando uma 

satisfação dos caminhoneiros com relação ao que era esperado e o que de fato foi oferecido.   

 

Essas divergências de prestação de serviços ocorridas no cotidiano do órgão, puderam 

ser sinalizadas nas avaliações realizadas com os servidores, demonstrando que as instituições 

que investem em Avaliação de Desempenho no setor Público, obtém resultados satisfatórios, 

tornando esta, uma grande ferramenta para que se identifique, neutralize e busque novas 

alternativas para solucionar problemas. 

 

Algumas alternativas para solucionar esses problemas são: oferecer qualidade nos 

serviços prestados, benefícios, alcance nos planos de carreira, que também agregam 

importância na Instituição, pois um servidor motivado e valorizado torna a oferta de serviços 

públicos da Administração Pública muito mais eficiente e os seus resultados mais satisfatórios, 

além da busca por uma boa imagem das organizações públicas. O crescimento profissional no 

órgão público também depende desses pontos, pois qualidade de trabalho, ambientes 

favoráveis, gestores motivadores e colaboradores motivados fazem a diferença em uma 

Organização.  
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A Gestão de Pessoas na Administração Pública exerce um papel importante, pois o 

combustível que impulsiona a continuidade do funcionamento da máquina pública são os 

servidores e os serviços prestados para população. Por isso, usar as ferramentas necessárias de 

forma correta, trará como resultado não somente a satisfação do cidadão usuário do serviço 

público, mas também a qualidade, a eficácia e a eficiência dos resultados adquiridos nas 

prestações de serviços, que proporciona uma imagem positiva do desempenho das entidades 

governamentais brasileiras. 

 

5 – Conclusão 

Foram tratados assuntos sobre as influências que a Avaliação e Desempenho geram na 

Gestão de Pessoas dentro de ambientes organizacionais do sistema público brasileiro, tendo 

como sustentação de análise o IPEM/RJ.  

O objetivo era de traçar os caminhos que o serviço público através de seus servidores, 

pudessem ser oferecidos com qualidade e eficiência, no intuito de apontar como a gestão de 

pessoas dentro de um contexto avaliativo e de desempenho torna-se importante no ambiente 

Organizacional e quais seriam as suas possíveis consequências na prestação de serviços 

públicos à sociedade.  

Foram também ressaltados alguns conceitos, como: o de Avaliação de Desempenho no 

campo da gestão de pessoas dentro da Administração Pública, a Gestão por Competência, o 

PCCS e os 5 Gaps de serviços. Assuntos esses que contextualizados, conduzem a compreensão 

dos impactos que tais assuntos causam à imagem das organizações públicas. 

Conclui-se que as Organizações Públicas estão inseridas em constantes mudanças em 

sua estrutura, tendo os gestores e colaboradores desafios cotidianos no ambiente 

organizacional em busca da eficiência e eficácia nas atividades direcionadas ao bem-estar da 

sociedade.  

É de fato a evolução do sistema que tornou a gestão mais atuante, mais eficiente e de 

qualidade nos serviços prestados pelas organizações públicas, portanto o desenvolvimento dos 

agentes públicos contribui para o bom desempenho da máquina pública, pois de fato servem 

aos interesses da organização e da sociedade. Pois, quando há motivação e interesse, o reflexo 

positivo contagia na busca pela excelência do desempenho final das organizações.  

Destaca-se a importância da gestão de pessoas nas Organizações Públicas e através 

desta, a implementação de ferramentas de gestão como plano de cargos, carreiras e salários, 

avaliação de desempenho, reconhecimento funcional, delegação de tarefas, gestão por 
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competências e entre outras ações que alcancem e motivem seus colaboradores. Essas ações 

tornam os colaboradores partícipes e conscientes no desenvolvimento de suas tarefas dentro 

das organizações, repercutindo na entrega final dos produtos ou serviços gerados e oferecidos. 

Por fim, fica a contribuição deste trabalho através da pesquisa de campo no IPEM/RJ– 

Regional de Duque de Caixas/Xerém e das referências bibliográficas traçadas na revisão de 

literatura, para destacar a importância da avaliação e desempenho dentro da Gestão de Pessoas 

e seus impactos na Administração Pública brasileira. Que teve por conclusão que de fato as 

influências e contribuições advindas da Gestão de Pessoas podem exercer grandes efeitos 

sobre o Desempenho do perfil representado pela Administração Pública, elucidando as 

diretrizes e ferramentas traçadas por gestores e organizações públicas, com relação a melhoria 

da prestação de serviços e a imagem das organizações públicas. 
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