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RESUMO 

A prática de avaliar é inerente à natureza humana. Nas Instituições Federais isso 
também acontece, porém, a utilização de mecanismos inadequados, juntamente com 
impasses culturais e técnicos, acaba reduzindo a eficácia da avaliação de desempenho 
no serviço público. Mesmo diante da relevância desse tema, quando se analisa as 
organizações, são encontradas diversas interferências no processo, como resistência a 
avaliações, critérios avaliativos inadequados, e ausência de integração com a gestão de 
pessoas. A teoria mostra que muitos conflitos são gerados devido a distorções e 
subjetividade presentes em boa parte dos instrumentos, e conhecer a opinião dos 
colaboradores quanto ao tipo de avaliação determinado pela organização pode ser 
importante para identificar se o método utilizado é o mais eficaz. Desse modo, o 
presente trabalho buscou responder: qual a percepção de servidores públicos federais 
em relação ao processo de avaliação de desempenho ao qual são submetidos? Para 
solucionar essa questão, foi estabelecido como objetivo geral: analisar a percepção de 
servidores técnico-administrativos de uma instituição pública federal, no município de 
Porto Velho - RO, quanto ao processo de avaliação de desempenho ao qual são 
submetidos. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, 
operacionalizada por meio de survey. A pesquisa foi aplicada aos servidores do IFRO - 
Campus Porto Velho Calama. A partir da pesquisa foi possível verificar que os 
servidores percebem a avaliação de avaliação como um instrumento cuja principal 
finalidade seria a gratificação por mérito, sendo que o processo tem causado desgaste 
nas relações interpessoais, e não tem ajudado a realizar melhor o trabalho, indicando 
ausência de comunicação e necessidade de evento preparatório.  

Palavras-chave: Avaliação. Desempenho. Percepção. Serviço Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The practice of evaluating is inherent in human nature. In the Federal Institutions this 
also happens, however, the use of inadequate mechanisms, along with cultural and 
technical impasses, ends up reducing the effectiveness of performance evaluation in the 
public service. Even in view of the relevance of this theme, when analyzing 
organizations, there are several interferences in the process, such as resistance to 
evaluations, inadequate evaluation criteria, and lack of integration with people 
management. The theory shows that many conflicts are generated due to the distortions 
and subjectivity present in most of the instruments, and to know the opinion of the 
collaborators as to the type of evaluation determined by the organization can be 
important to identify if the method used is the most effective. Thus, the present study 
sought to answer: what is the perception of federal public servants in relation to the 
performance evaluation process to which they are submitted? To solve this question, it 
was established as a general objective: to analyze the perception of technical-
administrative servants of a federal public institution, in the city of Porto Velho - RO, 
regarding the process of performance evaluation to which they are submitted. It is a 
descriptive research of quantitative approach, operationalized through a survey. The 
research was applied to the servers of IFRO - Campus Porto Velho Calama. From the 
research it was possible to verify that the servants perceive the evaluation of evaluation 
as an instrument whose main purpose would be the gratification by merit, being that the 
process has caused wear in the interpersonal relations, and has not helped to perform 
better the work, indicating absence communication and need for preparatory event. 

Keywords: Evaluation. Performance. Perception. Public service. 
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1. INTRODUÇÃO  

A todo o momento o comportamento das pessoas é avaliado a partir de suas 

ações, posturas e atitudes. Essa prática é inerente à natureza humana. Nas organizações 

isso também acontece, visto que mesmo de maneira informal, os funcionários são 

analisados desde que são contratados (OLIVEIRA, 2014).  

No caso das instituições públicas, Sanches et al. (2015) abordam que a 

sociedade está cada vez mais exigente quanto a qualidade dos serviços que lhes são 

oferecidos, sendo fundamental que essas organizações atentem-se ao processo de 

avaliação de desempenho.  

Nogueira (2008) defende que a avaliação de desempenho individual é 

essencial à administração pública federal. Primeiramente por se tratar de uma exigência 

constitucional, segundo que é um mecanismo capaz de propiciar reconhecimento ao 

mérito profissional dos servidores. 

Todavia, conforme destacam Peixer e Baratto (2008), avaliar o desempenho 

de funcionários em relação aos cargos que ocupam não é uma tarefa fácil. Esse processo 

acaba por se tornar ainda mais árduo no serviço público, uma vez que organizações 

dessa natureza apresentam forte presença de influência política.   

Para Santos e Cardoso (2001), o fato de o processo de avaliação de 

desempenho no serviço público pouco se atentar aos impasses culturais e técnicos, 

aliado a utilização de mecanismos inadequados, acaba reduzindo a eficácia do sistema 

de avaliação adotado, e os resultados são utilizados apenas para promover sanções ou 

beneficiar aleatoriamente os funcionários. 

Odelius (2010) discorre que mesmo diante da relevância desse tema, quando 

se verifica a gestão de desempenho nas organizações, são encontrados diversos entraves 

que interferem no desempenho, tais como: resistência a avaliações, utilização de 

critérios inadequados, imprecisão nos resultados, e ausência de integração com sistemas 

de gestão de pessoas.  

Desse modo, o presente trabalho busca responder a seguinte pergunta: qual 

a percepção de servidores públicos federais em relação ao processo de avaliação de 

desempenho ao qual são submetidos? Para atender a esse questionamento, foram 

estabelecidos os objetivos expostos a seguir. 
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1.1 Objetivos 

Para melhor desenvolvimento da pesquisa, os objetivos foram subdivididos em 

um objetivo geral e três objetivos específicos.  

1.1.1 Objetivo geral:  

Analisar a percepção de servidores técnico-administrativos de uma 

instituição pública federal, no município de Porto Velho - RO, quanto ao processo de 

avaliação de desempenho ao qual são submetidos. 

1.1.2 Objetivos específicos: 

1. Conhecer o perfil pessoal e profissional dos servidores técnico-

administrativos da organização em estudo. 

2. Descrever o processo de avaliação de desempenho aplicado nos servidores 

técnico-administrativos da instituição pesquisada.  

3. Identificar as percepções dos servidores técnico-administrativos quanto ao 

processo de avaliação de desempenho adotado. 

1.2 Justificativa e relevância da pesquisa 

Considerando a crescente exigência da sociedade em relação a qualidade 

dos  serviços públicos, se faz necessário o estudo do processo de avaliação de 

desempenho que, cumprindo seu papel, poderá gerar verdadeiras mudanças na 

organização conforme descrevem Sanches et al. (2015). 

O estudo também é relevante para a instituição que será pesquisada, uma 

vez que esta organização terá a oportunidade de conhecer a percepção de seus 

servidores em relação a um importante processo que ocorre periodicamente, podendo 

utilizar esse conhecimento para aperfeiçoar seus procedimentos. 

Para o campo acadêmico esse trabalho demonstra sua relevância como 

contribuição a pesquisas dessa área, pois segundo afirmado por Peixer e Baratto (2008), 

a avaliação de desempenho no setor público trata-se de um tema relativamente novo, 

sendo que há poucas fontes de pesquisas relacionadas especialmente ao serviço público, 

o que gera certo “desespero” nos profissionais desse ramo, tendo em vista a exigência 

da legislação vigente para implantação desses procedimentos.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

Nesse tópico são apresentados os principais conceitos e teorias a respeito do 

processo de avaliação de desempenho, abordando sobre o histórico, conceito do 

processo, objetivos, métodos tradicionais e fatores que interferem na avaliação de 

desempenho. 

2.1 Evolução da área de recursos humanos 

Durante um longo período, a principal preocupação dos administradores era 

com a eficiência da máquina objetivando o aumento da produtividade da empresa. Em 

face dessa abordagem mecanicista, os funcionários eram considerados peças passíveis 

de serem modificadas, substituídas e controladas facilmente, visto que a crença era de 

que a motivação dos funcionários baseava-se essencialmente na sua remuneração 

(SILVA, 2010).     

O modo como os funcionários eram vistos na organização sofreu alteração 

com o progresso da escola das relações humanas. Conforme relata Silva (2010), notou-

se que a satisfação do funcionário influenciava significativamente no volume de 

produção, logo, os gestores tiraram o foco da máquina e voltaram sua atenção para o 

homem, começando a ver os funcionários como indivíduos que integram a empresa. 

Segundo Marras (2016), foi no decorrer da década de 1950, ápice da escola 

de relações humanas, que as organizações instauraram o termo “gerente de relações 

humanas” para o responsável pela gestão de pessoal, sendo atribuídas várias subáreas a 

essa função, tornando-a mais abrangente na empresa. O autor sintetiza a evolução das 

responsabilidades da função de pessoal no Brasil, conforme demonstra o Quadro 1. 
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Quadro 1 - Áreas de responsabilidade da função de pessoal. 

Áreas de responsabilidade da função de pessoal 

Chefe de pessoal  Gerente de RI Gerente de RH 

Até 1950 De 1950 a 1970 De 1970 até hoje 
Controles de frequência Controles de frequência Controles de frequência 
Faltas ao trabalho Faltas ao trabalho Faltas ao trabalho 
Pagamentos Pagamentos Pagamentos 
Admissão e demissões Admissão e demissões Admissão e demissões 
Cumprimento da CLT Cumprimento da CLT Cumprimento da CLT 

 
 

Serviços gerais Serviços gerais 
Medicina e higiene Medicina e higiene 
Segurança patrimonial Segurança patrimonial 
Segurança industrial Segurança industrial 
Contencioso trabalhista Contencioso trabalhista 
Cargos e salários Cargos e salários 
Benefícios Benefícios 
Recrutamento e seleção Recrutamento e seleção 
Treinamento Treinamento 

 

Avaliação de desempenho 
Qualidade de vida 
Desenvolvimento gerencial 
Relações trabalhistas 
Sindicalismo 
Desenvolvimento organizacional 
Estrutura organizacional 

Fonte: Marras (2016). 

 

A partir do Quadro 1 observa-se que houve significativo progresso quanto a 

valorização do fator humano nas organizações. Nesse contexto, surgiu a preocupação 

em avaliar o desempenho dos funcionários na execução das tarefas que lhes foram 

designadas. Souza et al. (2009) abordam que a partir de 1970 vinculou-se o processo de 

avaliação de desempenho ao gerenciamento de pessoas, cujos resultados ganharam 

relevância no aperfeiçoamento da área de recursos humanos. O desenvolvimento 

histórico desse processo é abordado com mais detalhes no tópico seguinte.      

2.2 Histórico da avaliação de desempenho 

Apesar de ser relativamente recente na legislação brasileira, o processo de 

avaliação de desempenho não é algo novo nas organizações. Peixer e Baratto (2008) 

abordam que a fundação Companhia de Jesus teria sido uma das percursoras dos 

sistemas formais de avaliação de desempenho, quando no século IV empregou o hábito 

de avaliar o potencial dos jesuítas, atribuindo notas às atividades desenvolvidas.  
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Tomio e Ramos (2008) acrescentam que em 1842 o Congresso dos Estados 

Unidos aprovou uma lei, cuja finalidade era implantar nos departamentos do Serviço 

Público Federal a prática de elaborar relatórios anualmente, sendo que uma das funções 

desses documentos era identificar se os funcionários estavam sendo devidamente 

aproveitados.  

Os métodos de avaliação de desempenho mais utilizados tiveram sua origem 

em Corporações Militares e posteriormente na Administração Pública, conforme 

discorre Lucena (1992). Segundo a autora, devido uma corporação militar ser 

caracterizada por sua missão de promover a segurança nacional, possuir uma estrutura 

hierarquizada, com carreira bem estruturada e com estabilidade, seu sistema de 

avaliação, base para progressão na carreira dos miliares, é composto por requisitos 

como coragem, bravura, lealdade, obediência, disciplina, assiduidade, pontualidade, 

espírito de equipe, entre outros.  

Devido a similaridade, o serviço público adotou o modelo militar e o 

adaptou a sua realidade, empregando os requisitos que demonstravam aplicabilidade, 

tais como disciplina, dedicação, pontualidade e assiduidade, e descartando aqueles que 

seriam considerados incompatíveis com a natureza do serviço, como bravura e coragem. 

Vale destacar que assim como nas corporações miliares, o serviço público também se 

utiliza do processo de avaliação de desempenho para promover progressões na carreira 

dos servidores (LUCENA,1992). 

No Brasil, a prática de avaliar os servidores da Administração Pública 

Federal vem desde os anos 1970. A partir dessa época, uma variedade de tipos de 

avaliação vem passando por normatização, tomando geralmente como critérios o mérito 

e o tempo de serviço, e possuindo finalidades diversas como progressão funcional e 

aprovação em estágio probatório (SANTOS, 2005 e VELASCO, 2009 apud SEGEP, 

2013). Dessa maneira, a legislação a respeito da avaliação de desempenho dos 

servidores públicos foi sendo desenvolvida. O quadro seguinte sintetiza os marcos 

legais referentes a implantação da avaliação de desempenho no serviço público 

brasileiro: 
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Quadro 2 - Marcos legais da avaliação de desempenho no Brasil. 

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 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: SEGEP (2013). 

Através do Decreto n° 7.133/2010, que regulamenta critérios e 

procedimentos que devem ser observados na efetuação da avaliação de desempenho 

individual, as instituições da Administração Pública Federal foram obrigadas a 

implantar esse processo em suas unidades, gerando maior enfoque da avaliação de 

desempenho na área de gestão de pessoas (OLIVEIRA, 2014).   

2.3 Conceito de avaliação de desempenho 

Para uma compreensão mais satisfatória do processo, é importante conhecer 

isoladamente o conceito de desempenho. O desempenho é considerado por Lucena 

(1992) como a performance do funcionário em relação ás atividades, tarefas ou projetos 

que lhe foram atribuídos.  

Para Marras (2016), desempenho trata-se do ato de executar uma meta 

previamente estabelecida, estando relacionado diretamente a condições de habilidade 

(saber fazer), que permite a realização de uma tarefa com eficácia; e atitude (querer 

fazer), que justifica o desejo intrínseco de realizar tal tarefa.   

A Secretaria de Gestão Pública, vinculada ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, em seu Manual de Orientação para Gestão do Desempenho, 

entende o conceito de desempenho como o somatório de uma ação aos seus resultados, 

conforme mostra a Figura 1. 
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Figura 1 - Conceito de desempenho. 

 

 

 

 

Fonte: SEGEP (2013). 

Souza et al., (2009) defendem que trabalhos realizados por pesquisadores 

têm contribuído para a expansão do conceito de desempenho humano, sendo que visões 

contemporâneas reforçam a ideia de que se refere a ação expressa originada da 

influência e dinâmica de distintas variáveis, como clima organizacional, cultura, 

condições de trabalho, competências, entre outras. No Quadro 3 constam conceituações 

de diversos estudiosos a respeito do processo de avaliação de desempenho. 

Quadro 3 - Conceitos de avaliação de desempenho. 

Autor Conceito 

Bergamini (1988) 

Instrumento que concede estimativas de aproveitamento do potencial de cada 
indivíduo em relação ao trabalho que lhe foi designado, sendo que uma de 
suas funções seria de fornecer subsídios para que a organização possa 
melhorar os relacionamentos interpessoais.  

Lucena (1992) Uma análise formal e contínua dos resultados levantados em comparação a 
padrões de desempenho previamente estabelecidos. 

Ivancevich (2008) 
Atividade elaborada para aferir o nível de eficácia de um funcionário na 
realização de suas tarefas, sendo conhecida também como análise de 
desempenho, classificação de mérito, avaliação de pessoal, análise de 
funcionário e avaliação de funcionário. 

Marras (2016) Um instrumento gerencial que possibilita ao gestor mensurar os resultados 
de um funcionário ou grupo, considerando período e área específicos.  

Pontes (1999 apud 

PEREIRA, 2014) 

Refere-se a um contrato entre a organização e as pessoas que a integram, que 
define o que a organização espera que seja produzido por seus funcionários, 
avaliando os resultados e acompanhando o desempenho para que  quando 
necessário os rumos possam ser corrigidos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Partindo dessas conceituações, verifica-se que enquanto para Ivancevich 

(2008) a avaliação de desempenho mede o nível de eficácia de um funcionário, Marras 
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(2016), Lucena (1992) e Pontes (1999 apud PEREIRA, 2014) enfatizam a importância 

dos resultados no processo de avaliação de desempenho.  

Em relação ao conceito apresentado por Bergamini (1988), observa-se uma 

relação entre o potencial e a avaliação de desempenho, além do reconhecimento desse 

processo como relevante ao aprimoramento das políticas de pessoal.   

Complementarmente, Souza et al. (2009) versam que avaliar desempenho é 

diferente de avaliar pessoas, uma vez que avaliar desempenho implica na coleta de 

informações relacionadas ao grau de contribuição do funcionário ao negócio da 

organização.  

Em relação à legislação vigente que trata sobre esse tema, Lei n° 11.784 de 

2008, têm-se a definição de que avaliação de desempenho trata-se do monitoramento 

contínuo do trabalho desenvolvido pelo servidor, bem como pelo órgão no qual atua. 

2.4. O processo de avaliação de desempenho 

A avaliação de desempenho precisa ser estruturada de tal maneira que se 

preocupe apenas com o comportamento dos funcionários em seus ambientes de 

trabalho, e não com a pessoa em si, conforme trata Pereira (2014). Assim, o avaliador 

levará em consideração unicamente o desempenho e preservará a imparcialidade. 

McKirchy (2002) apresenta a avaliação de desempenho como um processo 

contínuo, que parte da descrição das expectativas de trabalho, se desenvolve com a 

avaliação do desempenho em relação a essas expectativas, e finda com uma verificação 

dos resultados obtidos, com o intuito de produzir propostas de melhoria. A Figura 2 

mostra uma representação gráfica do ciclo avaliativo.  

Figura 2 - Ciclo de avaliação. 

 

 

 

Fonte: McKirchy (2002). 
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Para Ivancevich (2008) os funcionários são avaliados a partir de requisitos 

denominados critérios de avaliação. Segundo o autor, estudos indicam a importância de 

aplicar diversos critérios para determinação adequada do desempenho, ressaltando que 

não é um processo fácil a seleção desses critérios.  

A legislação brasileira que trata dos procedimentos relacionados a avaliação 

de desempenho nas instituições públicas federais, Decreto 7.133, de 19 de março de 

2010, estabelece os fatores mínimos a serem observados nos servidores, que são: 

produtividade no trabalho, conhecimento dos métodos e técnicas referentes às 

atividades que executa, trabalho em equipe, comprometimento com o trabalho e 

cumprimento das normas.  Além desses critérios básicos, podem ser incluídos também: 

relacionamento interpessoal, qualidade técnica do trabalho, capacidade de iniciativa, 

flexibilidade às mudanças e capacidade de autodesenvolvimento. 

Quanto a periodicidade do processo, em órgãos da Administração Pública 

Federal o período denominado ciclo de avaliação, referente a aferição do desempenho 

dos servidores, deve ocorrer a cada doze meses, conforme prescreve o Decreto nº 

7.133/2010. Segundo Ivancevich (2008), o ideal é que a avaliação ocorra ao término de 

um ciclo de tarefas. 

Para que seja possível realizar um processo de avaliação, se faz necessário 

que exista algum instrumento capaz de coletar os dados necessários para alcance dos 

resultados esperados. O formulário de avaliação de desempenho é essencialmente a 

representação do ritual de registro dos dados e informações a respeito de cada 

funcionário, conforme trata Lucena (1992). A autora acrescenta que o processo será 

positivo se os avaliadores estiverem expressando um ato consciente e comprometido 

com os resultados, caso contrário, o preenchimento do instrumento de avaliação acabará 

se tornando apenas mais um procedimento burocrático, e colocará em risco o alcance 

dos objetivos do processo. 

2.4.1 Métodos tradicionais de avaliação 

Bergamini (1988) descreve que a popularização da avaliação de 

desempenho nas organizações gerou o surgimento de uma variedade de questionários, 

relatórios e listas que são empregados na determinação do desempenho humano.  
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Marras e Tose (2012) discorrem sobre os métodos tradicionais de avaliação de 

desempenho, que estão descritos no Quadro 4. 

          Quadro 4 - Métodos tradicionais de avaliação.  

Método Descrição 

Checklist 

Nesse método o funcionário é avaliado a partir de uma lista de fatores 
como produtividade, assiduidade e qualidade do trabalho. Essa avaliação 
é realizada a partir de uma escala de conceitos ou pontuação. É 
geralmente utilizado em pequenas organizações, devido a simplicidade 
desse modelo. 

Escala gráfica 

Trata-se de um método bastante difundido nas organizações. Em sua 
estrutura constam critérios que são avaliados a partir de uma escala que 
pode ir de “ótimo” a “fraco”, por exemplo. É essencial que esses fatores 
estejam descritos de forma clara no instrumento de avaliação, com vistas 
a reduzir a subjetividade. 

Escolha forçada 

Esse tipo de avaliação consiste em frases positivas ou negativas que 
representam o comportamento da pessoa avaliada. A maneira como esse 
instrumento é formulado força o avaliador a selecionar uma ou duas 
frases que descrevem o funcionário avaliado. 

Incidentes críticos 

Nesse modelo quem avalia deve descrever pontos fortes e pontos fracos 
de quem está sendo avaliado, através das seguintes etapas: observação do 
comportamento do funcionário, registro de fatos relevantes, e por último 
o levantamento de atitude comportamento. 

Curva forçada 

Essa ferramenta possibilita a distribuição das diversas avaliações 
realizadas por um avaliador, com o intuito de gerar uma curva. Tal 
método evita a atribuição de valores muito altos, muito baixos, ou 
médios. 

Pesquisa de campo 
Dentre os modelos tradicionais esse é o mais completo, um vez que o 
desempenho dos funcionários é analisado em uma reunião, com a 
presença de um especialista em recursos humanos e do gestor de pessoas. 

         Fonte: Elaborado pelo autor com base em Marras e Tose (2012). 

Além dos métodos citados acima, McKirchy (2002) discorre sobre o ensaio 

de forma livre, que refere-se a uma descrição realizada pelo avaliador, a respeito do 

desempenho de um funcionário. Nesse método, o avaliador lista pontos fortes e pontos 

fracos considerando aspectos como qualidade e quantidade de trabalho, domínio das 

atividades, e habilidades interpessoais. 

2.4.2 Responsabilidade pela avaliação de desempenho 

A responsabilidade de avaliar os funcionários normalmente recai sobre os 

chefes, uma vez que estabelecem um contato mais direto com o trabalho de seus 



 

 

 

25 

 

subordinados. No entanto, Robbins et al. (2010) reconhecem que outros envolvidos 

podem estar mais capacitados para realizar essa tarefa de maneira adequada.  

Observa-se que há uma tendência das organizações em optar pela avaliação 

por múltiplas fontes, também denominada de avaliação 360 graus, que Pontes (2010 

apud BEZERRA, 2013) considera ser mais confiável que as tradicionais metodologias, 

visto que o indivíduo é avaliado por um grupo de avaliadores e não apenas por sua 

chefia imediata. Marras e Tose (2012) abordam que nesse tipo de avaliação os 

feedbacks são concebidos de fontes variadas, o que acarreta na redução significativa da 

subjetividade que ocorre quando apenas uma pessoa realiza a avaliação.  

Souza et al. (2009) consideram o sistema de avaliação 360° mais evoluído 

que a avaliação realizada exclusivamente pela chefia imediata, uma vez que inova ao 

romper com os métodos tradicionais de avaliação. Para os autores, esse tipo de 

avaliação não se fundamenta na superioridade de uns sobre os outros, ao invés disso, 

está interessado no fortalecimento dos valores e da estratégia através dos diversos 

feedbacks.   

Para Gramigna (2002), por ser um processo democrático e participativo, o 

avaliado vê o resultado como objetivo e orientador, visto que passa a conhecer as 

percepções de todo um grupo em relação ao seu trabalho. Ivancevich (2008) detalha que 

podem participar desse processo sob o papel de avaliador, além do chefe, os 

subordinados, equipe de trabalho, usuários do serviço, e outros envolvidos. O autor 

ressalta que há casos em que até mesmo o próprio avaliado participa como avaliador do 

seu desempenho. 

2.5 Objetivos da avaliação de desempenho 

Diversos autores versam sobre as utilidades do processo de avaliação de 

desempenho. Para Pereira (2014) possui como finalidade o estabelecimento de 

resultados a serem alcançados pelos funcionários, o acompanhamento do processo de 

trabalho, e ainda o fornecimento de um constante feedback. Para Bergamini (1988), esse 

instrumento teria a função de objeto intermediário, preparando a empresa para 

gradativamente conquistar a eliminação de impasses na interação entre as pessoas. 

Segundo Lucena (1992), a avaliação de desempenho possui os seguintes objetivos: 
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• mensurar o nível de contribuição de cada colaborador no alcance 

dos objetivos da organização;  

• fornecer subsídios para a realização de treinamentos, com vistas a 

capacitar os funcionários;  

• facilitar processos como readaptação, remanejamento e 

transferências;  

• subsidiar processos de promoção, progressão salarial e carreira 

profissional;  

• através do conhecimento dos resultados, permitir ao empregado a 

identificação de aspectos que precisa desenvolver. 

A avaliação de desempenho é importante para diminuir injustiças, 

principalmente em organizações com alto número de funcionários, e também auxilia na 

geração de mudança de mentalidades, ao estabelecer critérios que colaboram com a 

valorização do capital humano nas organizações. Além disso, permite encontrar 

maneiras ideais de alcançar objetivos reduzindo tempo e custos, conforme conclui Silva 

(2014).   

Segundo a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, o processo de 

avaliação de desempenho possui como finalidade melhorar a qualificação dos serviços 

públicos e, além disso, fornecer subsídios ao setor de gestão de pessoas para que 

possam ser tomadas providências quanto a remunerações, capacitações, movimentações 

de pessoal, e desenvolvimento no cargo ou carreira.  

2.6 Fatores que interferem na avaliação 

Apesar de todas as vantagens que um bom sistema de avaliação pode 

proporcionar, esse processo também está passível de sofrer influências de alguns fatores 

que interferem nos resultados da avaliação de desempenho. Bergamini (1988) explica 

que as disfunções perceptivas distorcem os fatos e acarretam uma visão parcial da 

realidade, comprometendo os resultados do processo de avaliação. 

Brandão et al. (2008) descrevem que sempre foi um tema controverso a 

gestão do desempenho humano nas organizações, sendo que muitos conflitos são 

gerados devido a distorções e subjetividade presentes em boa parte dos instrumentos, 

que acabam não promovendo uma mensuração adequada dos resultados.  
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Reifschneider (2008) suscita que com frequência os avaliadores fazem um 

mero julgamento de valor sem uma base relevante, ao invés de realmente efetuarem 

uma avaliação do desempenho de seus avaliados, que de forma geral são informados 

sobre os resultados após o término do processo. Segundo a autora, esse tipo de atitude 

provém de um despreparo e pouco entendimento do processo, além de uma estrutura 

institucional precária para a realização de avaliação e treinamentos, aspectos que 

acabam gerando insatisfação nos funcionários. 

Ivancevich (2008) explana que o receio quanto a subjetividade do avaliador 

acaba gerando resistência e desconfiança dos funcionários quanto aos sistemas de 

avaliação de desempenho. Na visão de Marras (2016), essa forte carga de subjetividade 

deve ser reconhecida somente em determinados tipos de metodologia empregados na 

execução do processo, considerando metodologia como todas as práticas e aspectos 

gerenciais relacionados a avaliação.  

2.6.1 Vícios da avaliação 

Todo sistema que avalia pessoas apresenta disfunções de julgamento, 

gerando críticas que colocam a avaliação de desempenho como um sistema vulnerável 

por sua subjetividade, como defende Marras (2016). Para o autor, esses aspectos estão 

vinculados mais ao avaliador que ao instrumento de avaliação, sendo efeitos que podem 

se apresentar no processo de forma consciente, quando o avaliador corrompe 

intencionalmente um resultado com o intuito de favorecer ou prejudicar um funcionário; 

ou inconsciente, quando o resultado de uma avaliação é distorcida por fatores não 

premeditados. 

 
Ivancevich (2008) trata que até mesmo em um sistema bem construído, a 

falta de atenção quanto ao treinamento de avaliadores pode acarretar uma série de 

fatores que interferem no preenchimento das avaliações de desempenho, designados por 

Bergamini (1988) como vícios da avaliação. O Quadro 5 relaciona os vícios mais 

comuns durante a avaliação de desempenho.  
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Quadro 5 - Vícios da avaliação.  

Vício Descrição 

Unilateralidade 
Ocorre quando o avaliador valoriza aspectos que apenas ele 
considera relevantes. 

Tendência central 
Consiste na atribuição de valores medianos, não assumindo 
valores extremos. 

Efeito de Halo 
Refere-se a casos em que uma impressão geral do avaliado 
acaba influenciando na avaliação de cada aspecto 
separadamente. 

Erro por imediatismo 
Acontece quando o avaliador considera apenas os 
acontecimentos mais recentes ao realizar a avaliação. 

Falta de técnica 
Trata-se da falta de conhecimento a respeito do processo, 
emitindo julgamentos sem embasamento. 

Força do hábito 
Refere-se à ausência de sensibilidade para identificar 
variações no desempenho de quem está sendo avaliado, 
gerando os mesmos resultados no decorrer dos anos. 

Percepção seletiva 
Ocorre quando o avaliador interpreta seletivamente o que vê, 
baseado em seus interesses, atitudes e experiências.  

Efeito de contraste 
Refere-se a tendência de avaliar um funcionário, para mais 
ou para menos, a partir da comparação com outra pessoa. 

Estereotipagem 
Ocorre quando se extrai julgamentos de uma pessoa com 
base no que se percebe do grupo ao qual pertence. 

Valorização de 
características extracargo 

Refere-se ao erro de avaliar um funcionário considerando 
características pessoais irrelevantes para no ambiente 
organizacional. 

Supervalorização de 
qualidades potenciais 

Caso no qual se avalia uma pessoa acima do que deveria, 
levando em conta características potencias ao invés de 
observar os resultados concretamente realizados. 

Erro por complacência 
ou erro de previsão 

Tendência do avaliador em atribuir aos funcionários 
classificações excessivamente altas ou baixas. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Bergamini (1988), Robbins et al. (2010), Marras 
(2016) e Bohlander e Snell (2015). 

Ao realizar a avaliação de uma pessoa podem surgir sentimentos 

contraditórios que podem prejudicar os resultados do processo. Desse modo, deve ser 

levado em consideração o fato de que muitos avaliadores não estão aptos a avaliar, 

dessa forma, um treinamento seria necessário para lhes apresentar maneiras realizar 

avaliações menos tendenciosas (SEGEP, 2013). 

2.6.2 Influência das percepções individuais no processo de avaliação 

Percepção é definida como o processo de organização e interpretação de 

impressões sensoriais, pelo qual os indivíduos atribuem sentido ao ambiente. Entender 

esse conceito é importante para o campo do comportamento organizacional, visto que as 

pessoas agem baseando-se em sua percepção do mundo (ROBBINS et al., 2010). 
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As particularidades de cada indivíduo com seus mais variados idealismos, 

medos, consciências, alienações, valores, crenças, mitos e preconceitos, geram um 

conjunto de fatores que podem facilmente influenciar na percepção real das situações, 

seja de modo positivo ou negativo, conforme trata Lucena (1992). Esse entendimento é 

similar à visão de Oliveira (2014), ao afirmar que fatores como o estado psicológico e 

experiências vividas podem influenciar na percepção individual, assim, cada pessoa 

possui uma maneira distinta de perceber o ambiente que lhe cerca. 

Complementarmente, Robbins (2010) esclarece que um conjunto de 

elementos, que podem residir no perceptor, no alvo ou na situação, pode moldar e por 

vezes até distorcer percepções a respeito de uma determinada situação. A Figura 3 

sintetiza esses fatores. 

Figura 3 - Fatores que influenciam a percepção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Robbins et al. (2010). 

A partir desses entendimentos é possível observar o quanto a percepção 

individual é capaz de interferir no processo de avaliação de desempenho. Souza et al. 

(2009) defendem que a percepção é a base de qualquer avaliação e, devido a isso, se 

torna também a origem das visões distorcidas que se tem em relação a uma pessoa. Para 

PERCEPÇÃO 

Fatores no perceptor 

• Atitudes 
• Personalidade 
• Motivações 
• Interesses 
• Experiência 
• Expectativas 

Fatores na situação 

• Momento 
• Ambiente de trabalho 
• Ambiente social 

Fatores no alvo 

• Novidades 
• Movimento 
• Sons 
• Tamanho 
• Cenário 
• Proximidade 
• Semelhança 
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Caetano (1996 apud BRANDÃO et al., 2008), muitas vezes o comportamento do 

avaliado é observado inadequadamente pelo avaliador, devido a aspectos de 

personalidade como benevolência, rigidez e excesso de tolerância. 

Um fator do ambiente de trabalho que pode interferir no processo é a 

vinculação da avaliação à uma remuneração. Para McKircky (2002), essa prática é 

conhecida como “recompensa por desempenho” e, embora aparentemente seja uma boa 

ideia, desse tipo de recompensa podem surgir alguns inconvenientes. A autora explica 

que nesses casos a mensagem que fica subtendida é “dinheiro”, e quando os colegas 

pensam assim, fica muito difícil avaliar com o devido vigor. Para evitar esses impasses, 

McKirky (2002) recomenda que sejam realizados processos separados.  

2.6.3 Dificuldade em lidar com feedbacks  

Outro fator que dificulta o processo de avaliação é a dificuldade que os 

gestores possuem em fornecer feedbacks aos seus subordinados, especialmente retornos 

que não são muito positivos, visto que as pessoas tendem a valorizar seu desempenho 

(BARBIERI, 2012). Robbins (2010) apresenta uma visão similar ao afirmar que essa 

tendência dos gestores em evitar feedbacks está vinculada ao desejo de impedir 

conflitos, provindos de um feedback pouco positivo, uma vez que os avaliados 

costumam se colocar na defensiva ao ouvirem sobre suas fraquezas.  

Bohlander e Snell (2015) tratam que até mesmo quando os gestores estão 

lidando com um funcionário exemplar chegam a demonstrar relutância em avalia-los, 

desejando apenas que o processo de avaliação chegue ao término. Para os autores, 

quando isso ocorre nota-se o precário envolvimento dos gestores com seus funcionários, 

o que consideram uma significativa desvantagem. 

No processo de avaliação, o feedback se refere a comunicação das diversas 

percepções relacionadas ao desempenho de um indivíduo. Esse retorno é a essência do 

processo de avaliação, podendo ocorrer de maneira formal, quando se está seguindo 

procedimentos já estabelecidos na organização; ou informal, quando ocorre na medida 

em que o gestor considerar necessário. O feedback não precisa ser sempre negativo, 

uma vez que é necessário reconhecer e reforçar nos subordinados os comportamentos 

compatíveis com o esperado pela organização (MARRAS e TOSE, 2012).  
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Ivancevich (2008) defende que um sistema de avaliação de desempenho 

eficaz envolve comunicação entre o avaliado e o avaliador. E ao invés de ser vista como 

um mero preenchimento periódico de formulários, a avaliação de desempenho deve ser 

encarada como um processo contínuo. 

Transmitir feedback constantemente é importante para que os funcionários 

estejam cientes de em que situação estão quando são entregues os resultados das 

avaliações formais. Consequentemente, ocorre uma redução na ansiedade vivenciada 

durante o processo de avaliação, podendo ser estabelecido então um diálogo mais 

significativo entre avaliadores e avaliados. Nos casos em que os funcionários 

demonstram surpresa com as respostas, é muito provável que não tenha acontecido esse 

feedback constante (BOHLANDER e SNELL, 2015). 

Uma solução para esse impasse seria, segundo Barbieri (2012), o 

treinamento dos administradores, com vistas a desenvolver suas habilidades de dar 

feedbacks a sua equipe de trabalho.  

O Decreto 7.133/2010 versa que antes de serem realizadas as avaliações 

pela chefia imediata, pares e equipe de trabalho, deve ser promovido um evento 

preparatório esclarecendo aspectos do processo de avaliação como metodologia, 

procedimentos, critérios e aplicabilidade.    

2.7 Avaliação de desempenho no serviço público brasileiro 

Santos e Cardoso (2001) abordam que a utilização de mecanismos 

inadequados, juntamente com impasses culturais e técnicos, acaba reduzindo a eficácia 

da avaliação de desempenho no serviço público, com os resultados sendo utilizados 

apenas para aplicar sanções ou fornecer benefícios aos funcionários. 

Para Silva (2014) conhecer a opinião dos colaboradores quanto ao tipo de 

avaliação determinado pela organização pode ser importante para identificar se o 

método utilizado é o mais eficaz e se proporciona aos colaboradores satisfação e 

estímulo para melhorarem o seu desempenho. 

Em se tratando de pesquisas que buscam captar as percepções de servidores 

públicos federais em relação a avaliação de desempenho, merece destaque o trabalho 

produzido por Santos (2005) que ao estudar duas organizações da Administração 

Pública Federal direta, concluiu que esse processo traz consigo significativo grau de 
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rejeição tanto pelos avaliadores, que geralmente não se sentem à vontade para avaliar,  

quanto para os avaliados, que costumam desconfiar dos procedimentos e critérios 

empregados na avaliação de desempenho, o que acarreta em um ambiente de 

descontentamento. 

Santos (2005) constata que os servidores pesquisados classificam como 

negativa a vinculação da avaliação de desempenho ao pagamento de uma gratificação, 

considerando que pode levar os gerentes, que tendem a evitar conflitos com sua equipe, 

a avaliarem seus subordinados com excessiva benevolência. O autor ressalta a 

necessidade de se analisar em que medida a concessão de gratificações pode gerar 

aumento de produtividade no serviço público.  

Viriato (2011) utilizou como ambiente de estudo o Ministério do Turismo, e 

seu objetivo era identificar aspectos que, na visão de avaliados e avaliadores, são 

essenciais para a efetividade da gestão de desempenho. Sua pesquisa confirmou os 

resultados encontrados por Santos (2005), especialmente em relação ao desconforto dos 

participantes ao realizar a avaliação de desempenho, e a tensão causada pelo vínculo 

desse processo a uma parcela da remuneração. 

Outra pesquisa que buscou conhecer a percepção de servidores públicos 

federais referente ao sistema de avaliação de desempenho, foi a realizada por Oliveira 

(2014), que ao estudar o Ministério da Saúde notou que os servidores desse órgão são a 

favor da vinculação da avaliação de desempenho à remuneração. Além disso, a autora 

verificou que estes percebem claramente os benefícios que esse processo pode 

proporcionar à instituição, e à comunicação entre avaliados e avaliadores. No entanto, 

segundo os resultados dessa pesquisa, significativa parte dos servidores não vê a 

avaliação de desempenho como uma ferramenta de gestão na instituição, sendo que 

também não é percebida como mecanismo de reconhecimento pessoal. 

Uma pesquisa desenvolvida em uma organização da Administração Pública 

Federal indireta foi a de Mesquita (2016), que estudou a percepção dos servidores 

técnico-administrativos da Universidade Federal de Goiás. Por meio de seu trabalho, a 

autora constatou que na instituição pesquisada há deficiências a serem sanadas em 

relação a políticas institucionais, regulamentação, e gestão de recursos humanos, 

suscitando a necessidade de incorporar as práticas institucionais ao Plano de 
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Desenvolvimento Institucional (PDI), e a importância do envolvimento da alta 

administração para que as ações alcancem sucesso.    

Feitosa (2014) também estudou as percepções de servidores de uma 

Instituição Federal de Ensino. Sua pesquisa foi aplicada na Universidade Federal do 

Maranhão e suas conclusões evidenciam que: a ausência de resultados claros 

desestimula os profissionais; considerável parte dos pesquisados admitiu que esses 

resultados não geram progressos significativos no comportamento; a ideia predominante 

entre os servidores é a de que a avaliação de desempenho possui como principal 

finalidade a de fornecer ganho econômico, mas apesar disso, reconhecem que esse não 

teve ser o único objetivo; apenas uma minoria afirmou estar satisfeita com o sistema de 

avaliação vigente.  

Nota-se então que as percepções dos servidores públicos federais variam de 

órgão para órgão, mesmo estando submetidos a mesma legislação. Entre outros fatores, 

isso ocorre provavelmente devido a particularidades nos sistemas de avaliação de 

desempenho adotados nessas organizações.  
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3. METODOLOGIA 

A ciência ocorre quando o pesquisador estuda fenômenos empregando 

recursos técnicos, seguindo um método, e levando em consideração os fundamentos 

epistemológicos (SEVERINO, 2007). Prodanov e Freitas (2013) discorrem que a 

pesquisa científica tem como finalidade conhecer cientificamente aspectos de um 

assunto específico, devendo ser crítica, metódica e sistemática, podendo ser classificada 

do ponto de vista de sua natureza, objetivos, procedimentos técnicos, e forma de 

abordagem do problema. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Em relação a sua natureza essa pesquisa é classificada como básica, uma 

vez que, segundo Prodanov e Freitas (2013), esse tipo de pesquisa possui como 

finalidade produzir novos conhecimentos sem previsão de uma aplicação prática. Já 

quanto aos objetivos é categorizada como descritiva, os autores explicam que esse tipo 

de pesquisa se preocupa em descrever as características de uma determinada população, 

empregando técnicas de coleta de dados como entrevista, formulário, questionário, teste 

e observação.  

Quanto à abordagem, o presente trabalho classifica-se como de caráter 

quantitativo. Esse tipo de pesquisa é caracterizado, segundo Siena (2007), pela 

quantificação tanto na coleta quanto no tratamento de informações, por meio de técnica 

estatística. Marconi e Lakatos (2011) explicam que é a abordagem mais adequada para 

elevar atitudes e responsabilidade do participante, uma vez que utiliza questionários. 

Referente aos procedimentos técnicos a pesquisa foi operacionalizada por 

meio de levantamento (survey), que ocorre quando se utiliza um questionário para 

interrogar diretamente as pessoas cujo comportamento se deseja conhecer, conforme 

explicam Prodanov e Freitas (2013). Os autores abordam que nesse tipo de pesquisa as 

informações são solicitadas a um grupo significativo de pessoas, e posteriormente se 

obtém as conclusões mediante análise quantitativa. 

3.2 População e amostra 

A população dessa pesquisa compreende os servidores públicos técnico-

administrativos do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia de Rondônia 

(IFRO), Campus Porto Velho Calama, uma organização da Administração Pública 
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Federal indireta que é obrigada por lei a avaliar formalmente o desempenho de seus 

servidores. 

No período de aplicação do questionário o IFRO - Campus Porto Velho 

contava com 65 servidores técnico-administrativos exercendo normalmente suas 

atividades. Desse quantitativo, 42 participaram da pesquisa respondendo o questionário 

que foi enviado aos e-mails institucionais, o que corresponde a uma amostra de 64,61%. 

3.3 Procedimentos de coleta e análise de dados 

Como instrumento para coleta de dados utilizou-se o questionário, que 

Severino (2007) descreve como um grupo de questões estruturadas sistematicamente, 

cuja finalidade é captar informações dos pesquisados, e assim conhecer suas opiniões 

sobre o tema que está sendo estudado. Complementando, Marconi e Lakatos (2011) 

discorrem que as questões devem ser respondidas sem a presença do entrevistador. 

Segundo as autoras, normalmente o pesquisador encaminha os questionários e obtém 

em média 25% de devolução.   

O questionário empregado nessa pesquisa foi o utilizado por Mesquita 

(2016), que adaptou para a realidade de uma Instituição Federal de Ensino o 

instrumento elaborado e validado por Santos (2005). Contém 46 questões relacionadas 

ao processo de avaliação de desempenho, utilizado em organizações públicas para 

proporcionar progressão por mérito profissional. As assertivas foram estruturadas em 

uma escala de Likert, às quais os respondentes atribuíram valores que vão de 1 

(discordo totalmente) à 5 (concordo totalmente). 

Optou-se por aplicar o questionário de maneira virtual, por meio da 

ferramenta Google Forms, visto que trata-se de uma ferramenta livre que alcança 

facilmente o público foco da pesquisa, considerando que são trabalhadores que 

desempenham a maior parte de suas atividades em um computador com acesso a 

internet. Além disso, vale observar que é uma maneira mais sustentável de aplicar os 

questionários, uma vez que não se faz necessária a reprodução de impressões. 

O instrumento de coleta de dados ficou disponível para preenchimento do 

dia 25/10/2017 ao dia 10/11/2017. Os dados coletados foram tratados no programa de 

planilhas eletrônicas Microsoft Excel, no qual os dados foram tabulados e 

posteriormente foram produzidos os gráficos e tabelas que compõem esta pesquisa. 
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4. RESULTADOS 

Segundo informações obtidas no portal do Instituto Federal de Rondônia - 

IFRO na internet, a organização pesquisada trata-se de uma autarquia vinculada ao 

Ministério da Educação - MEC, e criada por meio da Lei N° 11.892, de 29 de dezembro 

de 2008, que converteu as Escolas Técnicas, Agrotécnicas, e Centros Federais de 

Educação Tecnológica, em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

O IFRO possui autonomia administrativa, financeira, patrimonial, 

disciplinar e didático-pedagógica, podendo criar e excluir cursos, e registrar seus 

próprios diplomas. Para efeito das disposições que lhe rege, essa instituição é 

equiparada às universidades federais.   

Atualmente o IFRO conta com dez unidades, incluindo a Reitoria. Os campi 

estão presentes nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, 

Colorado do Oeste, Guajará-Mirim e Jaru. Trata-se de uma instituição especializada em 

educação profissional e tecnológica, atuando também na educação básica e superior. 

Além dos cursos presenciais, o Instituto também oferece educação na modalidade à 

distância. 

O local selecionado para aplicação dessa pesquisa foi o Campus Porto 

Velho Calama, situado na Avenida Calama da cidade de Porto Velho. O início das 

atividades nessa unidade ocorreu em agosto de 2010, e atualmente funciona nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, ofertando cursos técnicos em edificações, eletrotécnica, 

química, informática e manutenção e suporte em informática; e oferecendo também 

graduações em análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia de controle e 

automação, e licenciatura em física.   

Quanto a estrutura organizacional, os setores que constituem o IFRO - 

Campus Porto Velho Calama são de forma geral diretorias, departamentos e 

coordenações. O órgão máximo dessa organização é o Conselho Escolar, que está logo 

acima da Direção-Geral, atuando em consultas e deliberações relativas a administração, 

ensino, pesquisa e atividades de extensão.  

 

4.1 Perfil pessoal e profissional dos servidores  
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Para melhor compreensão das percepções, além de levar em consideração a 

dinâmica do processo, é necessário também conhecer as pessoas que dele participam.  

Robbins (2010) aborda que fatores relacionados ao perceptor como atitudes, interesses, 

e experiências influenciam na percepção de uma determinada situação. Desse modo, 

foram coletados alguns dados referentes a aspectos profissionais e pessoais dos 

participantes. 

O Quadro 6 foi elaborado a partir de informações obtidas na instituição e em 

documentos disponíveis em seu portal na internet, e relaciona os cargos atualmente 

existentes no IFRO - Campus Porto Velho Calama, bem como o nível de escolaridade 

exigido e o quantitativo de funcionários. Para efeito de cálculo foram considerados 

apenas os servidores que estão exercendo normalmente suas atividades na instituição, 

sendo desconsiderados da contagem servidores afastados ou em exercício provisório em 

outra unidade. 

Quadro 6 - Quadro de pessoal do IFRO - Campus Porto Velho Calama. 

Cargo Nível exigido Quantitativo 
Auxiliar em Administração Fundamental 2 

5 
Auxiliar de Biblioteca Fundamental 3 
Assistente de Aluno Médio 5 

36 

Assistente em Administração Médio 18 
Técnico de Laboratório de Edificações Médio 1 
Técnico de Laboratório de Eletrotécnica Médio 2 
Técnico de Laboratório de Física Médio 2 
Técnico de Laboratório de Informática Médio 2 
Técnico de Laboratório de Química Médio 3 
Técnico em Contabilidade Médio 1 
Técnico em Tecnologia da Informação Médio 2 
Administrador Superior 2 

24 

Analista de Tecnologia da Informação Superior 1 
Assistente Social Superior 1 
Bibliotecário/Documentalista Superior 2 
Contador Superior 1 
Enfermeiro Superior 1 
Intérprete de Libras Superior 1 
Pedagogo/Orientador Superior 2 
Pedagogo/Supervisor Superior 3 
Programador Visual Superior 1 
Psicólogo Superior 1 
Técnico em Assuntos Educacionais Superior 5 
Tecnólogo em Gestão Pública Superior 2 
Tecnólogo em Processos Gerenciais Superior 1 

 Total 65 
                     Fonte: Elaborado pelo autor. 

A partir do quadro apresentado é possível notar relevante variedade de 

profissionais atuando no campus em estudo. Observa-se que a grande maioria dos 
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servidores (55,38%) ocupam cargos de nível médio, sendo que o cargo que detém o 

maior quantitativo é o de Assistente em Administração.  

No entanto, ao comparar esses dados com o nível de escolaridade informado 

pelos participantes da pesquisa, constata-se que uma significativa parcela já concluiu o 

ensino superior (78,6%), ou estão cursando uma graduação (16,7%). Deduz-se então 

que os servidores da organização pesquisada possuem, de forma geral, escolaridade 

superior àquela exigida para seu cargo, o que pode ser resultado de políticas de 

incentivo à qualificação presentes na instituição. Os dados relacionados a escolaridade 

estão expostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Nível de escolaridade dos servidores. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação ao sexo dos participantes, 54,8% responderam serem do sexo 

masculino, enquanto que 45,2% informaram serem do feminino, verificando-se uma 

presença levemente maior de homens na instituição, conforme demonstra a Figura 4. 

Figura 4 - Sexo dos servidores. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

54,8%
45,2%

Masculino

Feminino

Escolaridade Quantidade Percentual (%) 
Ensino fundamental completo 1 2,4 
Ensino médio completo 1 2,4 
Ensino superior incompleto 7 16,7 
Ensino superior completo 33 78,6 
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Quanto a idade, observou-se que 73,81% dos servidores participantes 

possuem de 18 a 39 anos, sendo predominante a presença de servidores na faixa de 30 a 

39 anos, que representam 40,48% das respostas. Não foi identificado servidor com 

idade a partir de 60 anos, e 7,14% optaram por não fornecer esse dado. A Figura 5 

expõe os percentuais de idade dos servidores do IFRO - Campus Porto Velho Calama. 

Figura 5 - Idade dos servidores. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Referente ao tempo de instituição (Figura 6) constata-se forte predomínio de 

servidores que estão na organização de 3 a 7 anos, representando 69% das respostas. 

23,8% ainda não alcançaram 3 anos no IFRO, e apenas uma mínima parcela afirmou 

estar na instituição a 8 anos ou mais, realçando o fato de que se trata de uma 

organização relativamente jovem.  

Figura 6 - Tempo de instituição. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Cabe suscitar também que, considerando o período máximo de três anos de 

estágio probatório, necessário para garantir a estabilidade no serviço público, e tendo 

em vista que todos os técnico-administrativos pertencem ao quadro efetivo da 

instituição, o IFRO - Campus Porto Velho Calama conta com uma considerável parcela 

de servidores que já se encontram estáveis em seus cargos (76,2%).   

Ao serem perguntados se exercem algum cargo comissionado ou função 

gratificada, 78% dos servidores participantes informaram não exercer, enquanto que 

22% confirmaram que ocupam alguma função. Cabe informar que uma parcela dos 

cargos de gestão é ocupada por servidores docentes. 

 

4.2 O processo de avaliação no IFRO - Campus Porto Velho Calama  

O processo de avaliação de desempenho de servidores técnico-

administrativos, no âmbito das unidades que compõem o Instituto Federal de Rondônia, 

é abordado na Resolução n° 032, de 06 de agosto de 2010, aprovada pelo Conselho 

Superior do IFRO. 

Conforme o regulamento, o processo é efetuado anualmente no mês de 

junho, e deve possibilitar avaliar objetivamente a forma como os servidores executam 

suas atribuições, a fim de se verificar se estão alcançando o desempenho esperado em 

cada função, em decorrência das metas institucionais.  

O objetivo geral da avaliação de desempenho no IFRO está em consonância 

com a finalidade definida pela Lei nº 11.784/2008, que é estimular o desenvolvimento 

da instituição, oferecendo subsídios para formulação de políticas de gestão de pessoas, e 

promovendo melhoria na qualidade dos serviços prestados ao público. 

 Conforme a resolução que rege a avaliação de desempenho na instituição, 

esse processo possui alguns objetivos específicos, que são sinteticamente:  

• fornecer indicadores ao planejamento estratégico, visando o 

desenvolvimento dos servidores;  

• promover condições para otimização dos processos de trabalho;  

• identificar e avaliar individualmente e coletivamente o desempenho 

dos servidores;  
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• fornecer subsídios para programas de capacitação e 

aperfeiçoamento;  

• propiciar a reflexão dos servidores quanto a responsabilidade com os 

resultados previstos;  

• conceder progressão a partir da aferição do mérito.   

Tais objetivos são similares aos propostos por Lucena (1992), especialmente 

no que concerne a mensurar o desempenho, possibilitar a reflexão de pontos a 

desenvolver, e subsidiar processos de gestão de pessoas como capacitação e progressão 

salarial.    

Na organização pesquisada é atribuído aos gestores um importante papel no 

processo de avaliação, visto que são responsáveis por administrar as avaliações 

efetuadas no setor que gerenciam, fornecer feedback ao avaliado, e encaminhar ao setor 

de Gestão de Pessoas as demandas de capacitação e aprimoramento de seus 

colaboradores.  

Os servidores técnico-administrativos do IFRO - Campus Porto Velho 

Calama são avaliados por sua chefia imediata, pela chefia geral da unidade, pelos 

usuários e pela equipe de trabalho. No caso dos ocupantes de cargos ou funções há 

ainda uma avaliação feita pelos seus subordinados.  

Durante o processo, também é realizada uma autoavaliação, que serve de 

subsídio para a avaliação do gestor, juntamente com a avaliação das condições de 

trabalho. Como defendem Marras e Tose (2012), a autoavaliação possibilita ao 

funcionário uma reflexão quanto ao seu desempenho em um determinado período, cujo 

resultado oportuniza o autoconhecimento do avaliado, de modo que não é positivo 

privá-lo da chance de conhecer melhor o seu desempenho. 

Esse modelo de avaliação por múltiplas fontes caracteriza um sistema de 

Avaliação 360º, que Pontes (2010 apud BEZERRA, 2013) aponta como mais confiável 

que as metodologias tradicionais, levando em conta que o funcionário é avaliado por 

várias pessoas além de sua chefia. A Figura 7 ilustra os responsáveis por avaliar o 

desempenho dos servidores técnico-administrativos no IFRO.  
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Figura 7 - Representação da avaliação de desempenho no IFRO. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Dentre os critérios avaliativos utilizados no formulário do IFRO, são 

considerados os seguintes: qualidade de produtividade, orientações aos usuários, 

disposição para o trabalho, assiduidade, pontualidade, trabalho em equipe, ética, 

capacidade de análise e solução de problemas, habilidade técnica, adaptabilidade e 

relacionamento interpessoal. Tais critérios estão em consonância com os fatores 

mínimos estabelecidos no Decreto 7.133, de 19 de março de 2010, que trata dos 

procedimentos para avaliação de desempenho em instituições públicas federais. 

O instrumento de avaliação utilizado se enquadra no conceito do método de 

escalas gráficas. Os avaliados recebem notas a partir de uma escala que vai de um a 

quatro, sendo que nota mínima corresponde a “deixa a desejar para o alcance do 

desempenho esperado” e pontuação máxima representa “está acima do desempenho 

esperado”. Quem avalia pode optar por marcar SCA (sem condições de avaliar), 

devendo nesses casos justificar tal marcação. 

Esse método possui a vantagem de ser simples e de fácil elaboração, no 

entanto, Marras e Tose (2012) apontam algumas críticas como a iminente influência de 

subjetividade do avaliador, e a inflexibilidade do instrumento em relação às 

peculiaridades do avaliado, tratando as pessoas de forma generalizada. 

 Avaliado 

Chefia geral 
Chefia 

imediata 

Equipe de 

trabalho 

Autoavaliação 
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No IFRO a progressão na remuneração por meio de mérito profissional, e a 

liberação para cursar pós-graduação, estão condicionadas ao mínimo de 60% no 

resultado final da avaliação de desempenho.  

O resultado da avaliação é obtido através de média aritmética simples de 

todas as avaliações realizadas, estando reservado ao servidor avaliado o direito de 

interpor recurso a esse resultado. São desconsideradas do cálculo as avaliações relativas 

a condições de trabalho e avaliações de usuários. 

De modo geral, verifica-se que os instrumentos e os responsáveis pela 

avaliação são bem definidos, porém, não ficam claros alguns procedimentos importantes 

pré-avaliação, como a definição das expectativas de trabalho; e pós-avaliação, como a 

discussão e planos de melhoria, conforme proposto no ciclo de avaliação de Mckirchy 

(2002).  

O Anexo I apresenta o formulário utilizado no processo de avaliação dos 

servidores técnico-administrativos do IFRO - Campus Porto Velho Calama. 

 

4.3 Percepções dos servidores quanto ao processo de avaliação 

Na visão de Oliveira (2014) a captação de percepções quanto ao sistema de 

avaliação de desempenho adotado na organização pode contribuir no aprimoramento 

desse processo.  Demarco e Nigro (1983 apud SILVA, 2014) defendem que o êxito ou 

fracasso de um sistema de avaliação está condicionado às atitudes dos componentes 

desse processo, sendo assim, faz-se necessário conhecer suas opiniões. 

 No que se refere ao instrumento para coleta das percepções dos servidores, 

Santos (2005) agrupou as assertivas que compõem o questionário em quatro fatores, e 

após a adaptação de Mesquita (2016), as questões ficaram organizadas conforme 

descrito no Quadro 7:  
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Quadro 7 - Fatores do questionário e assertivas correspondentes. 

Fator Assertivas correspondentes 

1. Requisitos e Resultados de uma 
Avaliação de Desempenho Efetiva 

3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. 

2. Preparo, Ação, e Prioridades Gerenciais 7, 11, 15, 16 e 37. 

3. Impacto sobre o Indivíduo e seu 
Comportamento no Trabalho 

31, 32 e 34. 

4. Influência do Relacionamento e da 
Cultura na Avaliação de Desempenho  

2, 5, 17 e 36. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Além das assertivas pertencentes aos grupos principais, existem questões 

que não foram enquadradas (1, 4, 10, 21, 35). Santos (2005) explica que se trata de 

questões que apresentaram baixa relevância, ou que tiverem presentes em mais de um 

grupo, sem uma determinação clara de pertencimento a um deles.  

 

4.3.1 Requisitos e Resultados de uma Avaliação de Desempenho Efetiva 

O grupo de assertivas relativas a Requisitos e Resultados de uma Avaliação 

de Desempenho Efetiva é o maior, contemplando 28 assertivas do questionário 

aplicado. Visando otimizar a análise promovendo melhor compreensão dos resultados 

apresentados, essas assertivas foram alocadas nos seguintes subgrupos: gratificação pelo 

desempenho, fornecimento de feedback, valorização do processo de avaliação, sistema 

de avaliação e critérios avaliativos, resultados da avaliação e desenvolvimento dos 

servidores e utilização dos resultados na gestão organizacional. 

4.3.1.1 Gratificação pelo desempenho 

A Tabela 2 expõe os dados das assertivas 43 e 44, relacionadas a vinculação 

da avaliação de desempenho à remuneração dos servidores. A tabela mostra os 

percentuais das respostas para cada assertiva, bem como a média do grau de 

concordância e desvio padrão.   
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Tabela 2 - Assertivas relacionadas a gratificação pelo desempenho. 

Assertiva 
Respostas (%) 

Media Desvio 
1 2 3 4 5 

43. Nesta instituição existe 
coerência entre nível de esforço e a 
gratificação paga. 

48,8 29,3 9,8 9,8 2,4 1,88 1,09 

44. É positiva a vinculação da 
avaliação de desempenho à 
remuneração. 

11,9 9,5 26,2 33,3 19,0 3,38 1,23 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir do item 44 nota-se que a vinculação da avaliação de desempenho à 

remuneração é vista de forma positiva pela grande maioria dos participantes (52,3%). 

Apesar disso, quando se verifica as respostas à assertiva 43, que representa a menor 

média desse grupo (1,88), e levando em conta que quanto mais próximo de 1 maior o 

nível de discordância em relação a uma assertiva, pode-se afirmar que a maioria dos 

servidores da organização em estudo discorda que existe coerência entre o nível de 

esforço e a gratificação que recebem. 

4.3.1.2 Fornecimento de feedback 

Outro ponto que merece destaque é a percepção dos pesquisados em relação 

ao feedback da avaliação de desempenho. Conforme defende Ivancevich (2008), um 

bom processo de avaliação deve envolver comunicação entre avaliador e avaliado sendo 

que, segundo Bohlander e Snell (2015), o ideal é que o feedback seja transmitido com 

frequência, possibilitando aos funcionários o conhecimento de sua situação atual e 

reduzindo a ansiedade que sentem durante a avaliação. A Tabela 3 reproduz os dados 

referentes às assertivas 08, 14, 23 e 29.  

Tabela 3 - Assertivas relacionadas a fornecimento de feedback. (continua) 

Assertiva 
Respostas (%) 

Media Desvio 
1 2 3 4 5 

8. O feedback que tenho recebido 
(no caso dos avaliados) ou 
fornecido (no caso dos avaliadores) 
em minhas avaliações tem nos 
proporcionado oportunidades de 
crescimento e aprimoramento 
profissional. 

14,3 23,8 38,1 14,3 9,5 2,81 1,14 
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Tabela 3 - Assertivas relacionadas a fornecimento de feedback. (continuação) 

Assertiva 
Respostas (%) 

Media Desvio 
1 2 3 4 5 

14. Os gestores desta instituição 
incentivam os avaliadores a 
aprimorarem constantemente seus 
métodos de acompanhamento do 
desempenho e de feedback. 

42,9 28,6 23,8 2,4 2,4 1,93 0,99 

23. O feedback que tenho 
recebido/fornecido com a avaliação 
de desempenho me permite saber 
como fazer melhor o meu trabalho. 

38,1 14,3 26,2 19,0 2,4 2,33 1,23 

29. Em minha instituição a 
avaliação de desempenho decorre 
de um processo onde há diálogo 
entre avaliador e avaliado. 

31,0 26,2 26,2 14,3 2,4 2,31 1,12 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir das respostas à assertiva 23, verifica-se que nesse ponto há uma 

deficiência no processo, levando em conta que mais da metade dos servidores (52,4%) 

demonstrou discordar que o retorno oriundo da avaliação de desempenho possibilita 

saber como executar melhor seu trabalho. O que pode ser justificado nas respostas à 

assertiva 29, à qual 57,2% dos respondentes negaram há diálogo entre avaliador e 

avaliado durante o processo de avaliação. 

Os resultados encontrados podem evidenciar a dificuldade de fornecer 

feedbacks, que para Robbins (2010) pode decorrer da intenção dos avaliadores em evitar 

conflitos que podem advir de uma crítica pouco positiva, visto que as pessoas costumam 

se colocar na defensiva quando se trata de suas fraquezas. 

Tal situação pode ser consequência do que é verificado na baixa média 

referente à assertiva 14, a partir da qual se verifica que uma expressiva parcela dos 

técnico-administrativos (71,5%) não percebe incentivo por parte dos gestores ao 

desenvolvimento técnicas de acompanhamento do desempenho e feedback nos 

servidores. Barbieri (2012) trata que um treinamento com o intuito de desenvolver essas 

habilidades poderia solucionar esse impasse. 

4.3.1.3 Valorização do processo de avaliação 

A Tabela 4 relacionada os resultados dos itens que se referem a 

valorização do processo de avaliação na instituição. 
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Tabela 4 - Assertivas relacionadas a valorização do processo de avaliação. 

Assertiva 
Respostas (%) 

Media Desvio 
1 2 3 4 5 

3. O sistema de avaliação de 
desempenho atual é valorizado 
pelos gestores desta organização. 

19,0 35,7 28,6 11,9 4,8 2,48 1,07 

19. A avaliação de desempenho tem 
sido utilizada como importante 
instrumento de gestão. 

40,5 33,3 16,7 7,1 2,4 1,98 1,03 

26. Os avaliados reconhecem a 
utilidade e os benefícios que o 
sistema de avaliação de 
desempenho pode proporcionar. 

26,2 26,2 31,0 14,3 2,4 2,40 1,09 

41. O sistema de avaliação de 
desempenho é valorizado pelos 
avaliados. 

28,6 14,3 35,7 16,7 4,8 2,55 1,2 

45. Os avaliadores reconhecem a 
utilidade e os benefícios que o 
sistema de avaliação de 
desempenho atual pode 
proporcionar. 

21,4 16,7 45,2 9,5 7,1 2,64 1,13 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A partir dos dados levantados, observa-se que para 54,7% dos participantes, 

o sistema de avaliação atual não é valorizado pelos gestores da organização, sendo que 

para expressiva parcela dos respondentes (73,8%), a avaliação de desempenho não tem 

sido utilizada como importante instrumento de gestão.  

Nota-se que 42,9% não concordam que o sistema atual é valorizado pelos 

avaliados, e 52,4% discordam que os avaliados reconhecem a utilidade e os benefícios 

que o sistema de avaliação de desempenho pode proporcionar. Quanto a esse 

reconhecimento por parte dos avaliadores, a discordância cai para 38,1%.  

Ressalta-se que, conforme verificado nos dados demográficos, a grande 

maioria dos servidores não exerce função gratificada ou cargo comissionado, porém, 

mesmo os que exercem apenas as atribuições de seu cargo efetivo também são 

avaliadores de desempenho, visto que no sistema atual adotado pela organização, 

também participam da aferição de desempenho de suas chefias e colegas de equipe. 

Sendo assim, a partir das percepções identificadas, é possível interpretar que 

na instituição em estudo o processo de avaliação de desempenho é, de modo geral, 

pouco valorizado pelos servidores técnico-administrativos.  
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4.3.1.4 Sistema de avaliação e critérios avaliativos 

Em um sistema avaliativo, os funcionários são avaliados a partir de 

requisitos denominados critérios de avaliação, como explica Ivancevich (2008), sendo 

fundamental a aplicação de diversos critérios para uma aferição de desempenho 

adequada, embora não seja fácil a seleção desses critérios. A Tabela 5 relaciona os 

resultados em relação às assertivas 12, 18, 25, 27, 33 e 39.  

Tabela 5 - Assertivas relacionadas ao sistema de avaliação e critérios avaliativos. 

Assertiva 
Respostas (%) 

Media Desvio 
1 2 3 4 5 

12. Os critérios de avaliação de 
desempenho adotados nesta 
instituição permitem ao avaliador 
aferir objetivamente o desempenho 
do avaliado. 

23,8 38,1 26,2 7,1 4,8 2,31 1,06 

18. O sistema de avaliação de 
desempenho atual contribui para a 
interpretação uniforme dos critérios 
de avaliação. 

16,7 38,1 26,2 14,3 4,8 2,52 1,07 

25. As avaliações de desempenho 
efetuadas representam com precisão 
os desempenhos apresentados. 

40,5 33,3 16,7 4,8 4,8 2,00 1,09 

27. O sistema de avaliação de 
desempenho permite ao avaliado 
saber quais são os compromissos e 
ações que significam um 
desempenho adequado. 

28,6 16,7 23,8 26,2 4,8 2,62 1,27 

33. Em minha instituição existe um 
acompanhamento sistemático do 
desempenho dos avaliados por parte 
dos avaliadores. 

47,6 21,4 21,4 7,1 2,4 1,95 1,09 

39. O uso do atual sistema de 
avaliação de desempenho favorece 
a comunicação entre avaliadores e 
avaliados. 

31,0 19,0 40,5 7,1 2,4 2,31 1,06 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É notável a forte discordância dos técnico-administrativos em relação a 

questão 25, à qual 73,8% dos respondentes negaram que as avaliações de desempenho 

efetuadas representam com precisão os desempenhos apresentados. Tal discordância 

pode ser consequência do que se verifica nas questões 12 e 18, onde na percepção de 

54,8% dos servidores, o sistema de avaliação de desempenho atual não contribui para a 
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interpretação uniforme dos critérios de avaliação, e para 61,9% os critérios não 

permitem ao avaliador aferir objetivamente o desempenho do avaliado.  

A assertiva 46, adicionada no questionário por Mesquita (2016), mostra que 

a maioria dos servidores concorda que a existência de critérios formalmente definidos 

permite efetuar uma avaliação de desempenho mais precisa (Figura 8), sendo obtida 

uma média de concordância de 3,45 e desvio padrão de 1,29. 

Figura 8: resultado das respostas à assertiva 46. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para 45,3% dos servidores técnico-administrativos, o atual sistema de 

avaliação não permite ao avaliado saber quais os compromissos e ações que significam 

um desempenho adequado. Além disso, observando a assertiva 33, vê-se que 69% dos 

técnico-administrativos discordam que os avaliadores realizam um acompanhamento 

sistêmico do desempenho de seus subordinados. 

A media de 2,31, referente a assertiva 39, representa uma tendência dos 

servidores em discordar que o atual sistema de avaliação de desempenho favorece a 

comunicação entre avaliadores e avaliados, o que impacta diretamente no fornecimento 

de feedback pelos gestores. 

4.3.1.5 Resultados da avaliação e desenvolvimento dos servidores 

A Tabela 6 mostra os dados coletados referentes às assertivas 9, 20, 22, 24, 

38 e 42, alusivas aos resultados obtidos na avaliação de desempenho e sua relação com 

o desenvolvimento dos servidores.  
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Tabela 6 - Assertivas relacionadas a resultados da avaliação e desenvolvimento dos servidores. 

Assertiva 
Respostas (%) 

Media Desvio 
1 2 3 4 5 

9. A existência do sistema atual de 
avaliação de desempenho 
proporciona crescimento 
profissional dentro da instituição. 

38,1 23,8 23,8 9,5 4,8 2,19 1,18 

20. O reconhecimento do mérito 
profissional é um dos principais 
produtos da avaliação de 
desempenho. 

34,1 17,1 17,1 24,4 7,3 2,54 1,36 

22. O sistema de avaliação de 
desempenho propicia a valorização 
das atividades de trabalho e dos 
resultados. 

31,0 31,0 26,2 7,1 4,8 2,24 1,11 

24. A existência de um sistema de 
avaliação de desempenho permite a 
melhoria das condições necessárias 
à realização dos trabalhos. 

19,0 19,0 19,0 23,8 19,0 3,05 1,40 

38. A utilização do atual sistema de 
avaliação de desempenho permite a 
melhoria da qualidade do trabalho. 

29,3 19,5 39,0 12,2 0,0 2,34 1,03 

42. O sistema de avaliação de 
desempenho atual serve apenas para 
definir o valor da gratificação paga 
ao servidor. 

14,3 9,5 23,8 31,0 21,4 3,36 1,31 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto aos efeitos da avaliação de desempenho no desenvolvimento dos 

servidores, 42,8% dos pesquisados concordam que um sistema de avaliação de 

desempenho é capaz de possibilitar melhorias das condições necessárias à realização 

dos trabalhos.  

No entanto, quando as assertivas tratam do modelo atualmente adotado, as 

baixas medias indicam que os participantes tendem a discordar que o sistema atual 

proporciona crescimento profissional dentro da instituição, que propicia a valorização 

das atividades de trabalho e dos resultados, ou que permite a melhoria da qualidade do 

trabalho. 

Para 51,2% dos participantes o reconhecimento do mérito profissional seria 

um dos principais produtos da avaliação de desempenho. A maior media desse subgrupo 

é a relacionada à assertiva 42, por meio da qual se verifica que 52,4% dos participantes 
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concordam que o sistema atual possui como finalidade apenas a definição da 

gratificação paga aos servidores. Segundo Lucena (1992), a avaliação de desempenho 

será positiva se os avaliadores estiverem comprometidos com os resultados, caso não 

estejam, o instrumento de avaliação se tornará apenas mais um procedimento 

burocrático, colocando em risco os objetivos do processo. 

Conforme verificado nos objetivos específicos da avaliação, discriminados 

no regulamento que rege esse processo na instituição, além de conceder progressão na 

remuneração, a avaliação de desempenho deveria ser capaz também de fornecer 

indicadores ao planejamento estratégico, visando o desenvolvimento dos servidores; 

subsidiar processos de capacitação e aprimoramento; e promover reflexão nos 

servidores avaliados quanto a sua responsabilidade com os resultados. 

4.3.1.6 Utilização dos resultados na gestão organizacional 

Além de fornecer subsídios ao setor de gestão de pessoas, o processo de 

avaliação de desempenho também possui como finalidade melhorar a qualificação dos 

serviços públicos, conforme estabelece a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. 

A Tabela 7 reproduz os dados relacionados às assertivas 6, 13, 28, 30 e 40, 

que se referem ao emprego dos resultados da avaliação de desempenho nos processos 

gerenciais da organização pesquisada. 

Tabela 7 - Assertivas relacionadas a utilização dos resultados na gestão organizacional. (continua) 

Assertiva 
Respostas (%) 

Media Desvio 
1 2 3 4 5 

6. Nesta instituição os resultados 
das avaliações de desempenho são 
utilizados como insumos para 
outros processos de gestão de 
recursos humanos, tais como: 
capacitação, mobilidade e planos de 
desenvolvimento profissional. 

26,6 19,0 31,0 14,3 7,1 2,52 1,24 

13. Os dados fornecidos pelas 
avaliações tem sido transformados 
em informações gerenciais 
importantes para o processo de 
tomada de decisões. 

42,9 19,0 26,2 7,1 4,8 2,12 1,18 

28. A utilização da avaliação de 
desempenho contribui para 
melhoria dos resultados desta 
instituição. 

28,6 16,7 38,1 4,8 11,9 2,55 1,28 
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Tabela 7 - Assertivas relacionadas a utilização dos resultados na gestão organizacional. (continuação) 

Assertiva 
Respostas (%) 

Media Desvio 
1 2 3 4 5 

30. O sistema de avaliação de 
desempenho leva a instituição a 
utilizar melhor a capacidade de 
produção. 

28,6 19,0 23,8 21,4 7,1 2,60 1,29 

40. O atual sistema de avaliação de 
desempenho é um instrumento de 
gestão que auxilia o avaliador na 
obtenção de melhores resultados 
para a área pela qual é responsável. 

33,3 19,0 35,7 9,5 2,4 2,29 1,10 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na percepção de 45,6% dos participantes, os resultados da avaliação não 

tem sido utilizados como subsídios para processos de gestão de pessoas, como 

capacitação, mobilidade e planos de desenvolvimento profissional, o que vai de 

encontro aos objetivos estabelecidos no próprio regulamento da instituição. 

Considerando as assertivas 28 e 30, observa-se que a maioria dos 

respondentes (45,3%) discorda que a utilização da avaliação de desempenho tem 

contribuído para melhoria dos resultados na instituição. E para 47,6% o sistema de 

avaliação não tem levado a instituição a utilizar melhor a capacidade de produção. 

   Na tabela apresentada, as menores medias dos graus de concordância 

informados referem-se às assertivas 13 e 40 (2,12 e 2,29, respectivamente), 

demonstrando que a percepção dos técnico-administrativos é de que os resultados do 

processo de avaliação não tem sido muito considerados nas decisões gerenciais, e 

também não tem auxiliado os gestores na obtenção de melhores resultados para as áreas 

pelas quais são responsáveis. 

 

4.3.2 Preparo, Ação, e Prioridades Gerenciais  

A Tabela 8 apresenta as assertivas relacionadas ao fator Preparo, Ação, e 
Prioridades Gerenciais. 

Tabela 8 - Assertivas relacionadas a Preparo, Ação, e Prioridades Gerenciais. (continua) 

Assertivas 
Respostas (%) 

Média Desvio 
1 2 3 4 5 

7. Há integração entre as metas estabelecidas 
para o indivíduo, para a equipe e para a 
organização em que trabalho. 

26,2 35,7 23,8 9,5 4,8 2,31 1,10 
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Tabela 8 - Assertivas relacionadas a Preparo, Ação, e Prioridades Gerenciais. (continuação) 

Assertivas 
Respostas (%) 

Média Desvio 
1 2 3 4 5 

11. Os gestores desta instituição consideram a 
avaliação de desempenho uma das ações 
gerenciais prioritárias. 

47,6 19,0 23,8 4,8 4,8 2,00 1,15 

15. Os gestores desta instituição estão 
preparados para conduzirem o processo de 
avaliação de desempenho. 

35,7 35,7 14,3 11,9 2,4 2,10 1,09 

16. Os gestores desta instituição reconhecem e 
assumem a função de pessoas como própria de 
seu cargo. 

14,3 28,6 42,9 9,5 4,8 2,62 1,00 

37. Em minha instituição os gestores conhecem 
bem o trabalho de seus subordinados. 19,0 11,9 31,0 28,6 9,5 2,98 1,24 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Quanto a esse fator, constata-se a partir das respostas coletadas, forte 

discordância em relação às assertivas 7 e 11. Na visão de 61,9% dos participantes não 

há da integração entre as metas estabelecidas para o indivíduo, para a equipe e para a 

organização. E para 66,6% os gestores da instituição não consideram a avaliação de 

desempenho uma ação gerencial prioritária. 

Referente às assertivas 16 e 37, verifica-se que 38,1% dos técnico-

administrativos concordam que na instituição os gestores conhecem bem o trabalho 

desenvolvido por ser subordinados, e para 42,9% esses gestores não reconhecem ou 

assumem a função de pessoas como própria de seu cargo. 

Outra assertiva que chama atenção é a 15, onde se observa que na percepção 

de 71,4% dos técnico-administrativos pesquisados, os gestores da instituição não estão 

preparados para conduzirem o processo de avaliação de desempenho. Tal informação 

ressalta a importância da capacitação de gestores sobre a avaliação de desempenho, para 

que o sistema adotado atualmente alcance êxito.  

O próprio Decreto 7.133/2010 também discorre sobre a necessidade 

preparação dos servidores, abordando que antes de serrem realizadas as avaliações deve 

ser realizado um evento de preparação, no qual devem ser tratados aspectos como 

metodologia, procedimentos, critérios e aplicabilidade do processo de avaliação. 

 

4.3.3 Impacto sobre o Indivíduo e seu Comportamento no Trabalho 
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A Tabela 9 apresenta as assertivas relacionadas ao impacto da avaliação de 
desempenho sobre o indivíduo e seu comportamento no trabalho. 

Tabela 9 - Assertivas relacionadas ao Impacto sobre o Indivíduo e seu Comportamento no Trabalho.  

Assertivas 
Respostas (%) Média Desvio 

1 2 3 4 5   
31. O sistema de avaliação de desempenho 
atual é utilizado pelos avaliadores como 
instrumento de controle sobre seus 
subordinados. 

26,2 14,3 28,6 19,0 11,9 2,76 1,34 

32. A utilização da avaliação para fins de 
gratificação tende a causar situações de estresse 
nos servidores. 

16,7 16,7 23,8 21,4 21,4 3,14 1,37 

34. A adoção do atual sistema de avaliação de 
desempenho nesta instituição causa desgaste no 
relacionamento entre os servidores avaliados. 

2,4 14,3 26,2 35,7 21,4 3,60 1,05 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Em relação ao impacto sobre o indivíduo e seu comportamento no trabalho, 

verifica-se, para a maior parcela dos respondentes (57,1%) o atual sistema de avaliação 

causa desgaste no relacionamento entre os servidores. Tal desgaste pode estar 

relacionado a julgamentos realizados sem uma base relevante, ao invés de uma efetiva 

avaliação de desempenho, conforme tratado por Reifschneider (2008). 

Na visão da maioria dos respondentes (42,8%) a utilização da avaliação de 

desempenho para fins de gratificação tende a causar situações de estresse nos 

servidores. Para McKircky (2002), embora a prática de recompensa por desempenho 

aparente ser uma ideia interessante, alguns inconvenientes podem surgir, visto que os 

avaliadores geralmente optam por evitar prejuízos financeiros aos seus colegas de 

trabalho, os avaliando de forma benevolente.  

Quanto a assertiva 31, predomina a percepção de que a avaliação de 

desempenho atual não é utilizada pelos avaliadores como instrumento de controle sobre 

seus subordinados. 

 

4.3.4 Influência do Relacionamento e da Cultura na Avaliação de Desempenho 

As assertivas referentes a influência do relacionamento e da cultura na 
avaliação de desempenho estão expostas na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Assertivas relacionadas a Influência do Relacionamento e da Cultura na Avaliação de 
Desempenho. 

Assertivas 
Respostas (%) 

Média Desvio 
1 2 3 4 5 

2. A existência de metas individuais 
formalmente definidas permite efetuar uma 
avaliação de desempenho mais precisa. 

4,8 7,1 14,3 45,2 28,6 3,86 1,06 

5. Descompromisso com os resultados e baixa 
produtividade por parte de alguns servidores 
estão associados à garantia de estabilidade no 
cargo. 

2,4 14,3 19,0 28,6 35,7 3,81 1,14 

17. A dificuldade em montar/reconstituir uma 
equipe, influencia a avaliação, na medida em 
que é preferível a redução de conflitos ao risco 
da escassez de força de trabalho. 

4,8 14,3 33,3 23,8 23,8 3,48 1,14 

36. Avaliadores evitam avaliar com o devido 
rigor por acreditarem que a avaliação pode 
gerar consequências negativas, tais como: 
ressentimento, desmotivação, ou redução no 
desempenho. 

7,1 0,0 26,2 31,0 35,7 3,88 1,12 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As medias relacionadas a essas assertivas estão entre as maiores encontradas 

na pesquisa. Vê-se que para 73,8% dos pesquisados a existência de metas individuais 

formalmente definidas permite efetuar uma avaliação de desempenho mais precisa. 

Na ponto de vista de 64,3% dos respondentes, o descompromisso com os 

resultados e baixa produtividade por parte dos servidores estão associados à garantia de 

estabilidade no cargo. 

De modo geral, os servidores tendem a concordar que a dificuldade em 

montar/reconstituir uma equipe, influencia a avaliação, na medida em que é preferível a 

redução de conflitos ao risco da escassez de força de trabalho. 

Analisando a assertiva 36, vê-se que a maioria dos servidores (66,7%) 

concorda que os avaliadores evitam avaliar com o devido rigor por acreditarem que a 

avaliação pode gerar consequências negativas, tais como: ressentimento, desmotivação, 

ou redução no desempenho. Esse costume pode gerar o que Bergamini (1988) denomina 

como vícios da avaliação, sendo comum nesse caso os vícios de tendência central, falta 

de técnica, força do hábito e erro por complacência. 

 

 

 



 

 

 

56 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da presente pesquisa foi possível traçar o perfil pessoal e 

profissional dos servidores públicos técnico-administrativos do Instituto Federal de 

Rondônia – Campus Porto Velho Calama. Verificou-se que a maioria dos servidores da 

organização pesquisada ocupa cargos de nível médio e já possuem ensino superior 

completo. Os dados revelam uma presença levemente maior de homens, e uma 

predominância de servidores na faixa de 30 a 39 anos. A maioria dos respondentes 

possuem de 3 a 7 anos de instituição, deduzindo-se que uma expressa parcela já se 

encontra estável no serviço público. Apenas 22% dos servidores afirmaram exercer 

algum cargo comissionado ou função gratificada.  

Quanto ao processo de avaliação adotado no IFRO, os servidores são 

avaliados em um sistema de 360 graus, a partir de um formulário do tipo escalas 

gráficas, onde são atribuídas notas que vão de 1 (deixa a desejar para o alcance do 

desempenho esperado) a 4 (está acima do desempenho esperado) a critérios avaliativos 

como qualidade de produtividade, disposição para o trabalho, assiduidade, pontualidade, 

trabalho em equipe, ética, capacidade de análise e solução de problemas, habilidade 

técnica, adaptabilidade e relacionamento interpessoal. Não ficam claros alguns 

procedimentos pré-avaliação, como a definição das expectativas de trabalho e 

preparação dos servidores; e pós-avaliação, como a discussão e planos de melhoria. 

Em relação às percepções relacionadas aos requisitos e resultados de uma 

avaliação de desempenho efetiva, verificou-se que os servidores percebem de forma 

positiva a vinculação de remuneração à avaliação de desempenho, no entanto, 

consideram incoerentes a relação entre nível de esforço e gratificação recebida. Foi 

constatado que o fornecimento de feedback é um ponto a melhorar, tendo em vista que 

para os técnico-administrativos o retorno provindo da avaliação de desempenho não os 

tem possibilitado saber como executar melhor seu trabalho, o que pode ser causado pela 

ausência de diálogo e pela necessidade de capacitação quanto a feedback e técnicas de 

acompanhamento do desempenho.  

 Os servidores reconhecem que a existência de critérios formalmente 

definidos permite efetuar uma avaliação de desempenho mais precisa, porém, a maioria 

dos servidores discorda que as avaliações de desempenho efetuadas no Instituto 
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representam com precisão os desempenhos apresentados. Tal impasse pode ser devido 

ao sistema atual não contribuir para a interpretação uniforme dos critérios de avaliação, 

e em virtude de os critérios não permitirem ao avaliador aferir objetivamente o 

desempenho do avaliado.  

Quanto a relação dos resultados da avaliação de desempenho e o 

desenvolvimento dos servidores, constatou-se que a visão dos servidores é de que o 

sistema atual possui como finalidade apenas a definição da gratificação, e tendem a 

discordar que o processo proporciona crescimento profissional dentro da instituição, que 

propicia a valorização das atividades de trabalho e dos resultados, ou que permite a 

melhoria da qualidade do trabalho. 

Percepção similar foi identificada em relação a utilização dos resultados  

nos processos gerenciais, onde se predomina a discordância de que a utilização da 

avaliação de desempenho tenha contribuído para melhoria dos resultados na instituição, 

e de que a o sistema de avaliação tenha levado a instituição a utilizar melhor a 

capacidade de produção.  

Quanto ao fator preparo, ação e prioridades gerenciais, as repostas 

indicaram que a avaliação de desempenho não é uma ação gerencial prioritária, e que 

não há da integração entre as metas estabelecidas para o indivíduo, para a equipe e para 

a organização. Para a maioria dos respondentes, os gestores da instituição não estão 

preparados para conduzirem o processo de avaliação de desempenho. 

 Em relação ao impacto da avaliação de desempenho sobre o indivíduo e seu 

comportamento no trabalho, observou-se que para a maior parcela dos participantes o 

modelo atual não tem sido utilizado como instrumento de controle sobre os 

subordinados, mesmo assim, os técnico-administrativos concordam que o atual sistema 

tem causado desgaste no relacionamento entre os servidores. 

Por fim, quanto a influência do relacionamento e da cultura na avaliação de 

desempenho, foi verificado que para a maioria dos participantes os avaliadores evitam 

avaliar com o devido rigor por acreditarem que a avaliação pode gerar consequências 

negativas, o que pode acarretar em vícios que influenciam nos resultados do processo de 

avaliação. 
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Recomenda-se a organização pesquisada implementar um evento 

preparatório no processo de avaliação de desempenho, bem como promover cursos de 

capacitação que busquem o desenvolvimento de habilidades de feedback nos servidores 

técnico-administrativos. Sugere-se também que na medida do possível os critérios 

avaliativos estejam vinculados às metas da instituição, com vistas a reduzir a 

subjetividade do processo e aferir o desempenho de maneira mais produtiva e 

satisfatória. 
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APÊNDICE A 

Tabela 11 - Distribuição de respostas às assertivas propostas (continua) 

Assertivas 
Respostas 

Total 
1 2 3 4 5 

01. O incentivo financeiro é relevante para motivar o servidor a trabalhar melhor. 0 2 4 17 19 42 

02. A existência de metas individuais formalmente definidas permite efetuar uma 
avaliação de desempenho mais precisa. 

2 3 6 19 12 42 

03. O sistema de avaliação de desempenho atual é valorizado pelos gestores desta 
organização. 

8 15 12 5 2 42 

04. As práticas de avaliação de desempenho na administração pública refletem um viés 
paternalista (relação gestor x servidor). 

3 4 13 13 9 42 

05. Descompromisso com os resultados e baixa produtividade por parte de alguns 
servidores estão associados à garantia de estabilidade no cargo. 

1 6 8 12 15 42 

06. Nesta instituição os resultados das avaliações de desempenho são utilizados como 
insumos para outros processos de gestão de recursos humanos, tais como: capacitação, 
mobilidade e planos de desenvolvimento profissional. 

12 8 13 6 3 42 

07. Há integração entre as metas estabelecidas para o indivíduo, para a equipe e para a 
organização em que trabalho. 

11 15 10 4 2 42 

08. O feedback que tenho recebido (no caso dos avaliados) ou fornecido (no caso dos 
avaliadores) em minhas avaliações tem nos proporcionado oportunidades de 
crescimento e aprimoramento profissional. 

6 10 16 6 4 42 

09. A existência do sistema atual de avaliação de desempenho proporciona crescimento 
profissional dentro da instituição. 

16 10 10 4 2 42 

10. O pouco tempo disponível para dedicação referente aos assuntos da avaliação da 
avaliação de desempenho é um fator limitante para que seja realizada de forma mais 
efetiva. 

5 3 14 11 9 42 

11. Os gestores desta instituição consideram a avaliação de desempenho uma das ações 
gerenciais prioritárias. 

20 8 10 2 2 42 

12. Os critérios de avaliação de desempenho adotados nesta instituição permitem ao 
avaliador aferir objetivamente o desempenho do avaliado. 

10 16 11 3 2 42 

13. Os dados fornecidos pelas avaliações tem sido transformados em informações 
gerenciais importantes para o processo de tomada de decisões. 

18 8 11 3 2 42 

14. Os gestores desta instituição incentivam os avaliadores a aprimorarem 
constantemente seus métodos de acompanhamento do desempenho e de feedback. 

18 12 10 1 1 42 

15. Os gestores desta instituição estão preparados para conduzirem o processo de 
avaliação de desempenho. 

15 15 6 5 1 42 

16. Os gestores desta instituição reconhecem e assumem a função de pessoas como 
própria de seu cargo. 

6 12 18 4 2 42 

17. A dificuldade em montar/reconstituir uma equipe, influencia a avaliação, na 
medida em que é preferível a redução de conflitos ao risco da escassez de força de 
trabalho. 

2 6 14 10 10 42 

18. O sistema de avaliação de desempenho atual contribui para a interpretação 
uniforme dos critérios de avaliação. 

7 16 11 6 2 42 

19. A avaliação de desempenho tem sido utilizada como importante instrumento de 
gestão. 

17 14 7 3 1 42 

20. O reconhecimento do mérito profissional é um dos principais produtos da avaliação 
de desempenho. 

14 7 7 10 3 41 

21. Há uniformidade quanto ao nível de rigor das avaliações efetuadas por diferentes 
gestores nesta instituição. 

17 10 9 3 3 42 

22. O sistema de avaliação de desempenho propicia a valorização das atividades de 
trabalho e dos resultados. 

13 13 11 3 2 42 

23. O feedback que tenho recebido/fornecido com a avaliação de desempenho me 
permite saber como fazer melhor o meu trabalho. 

16 6 11 8 1 42 
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Tabela 11 - Distribuição de respostas às assertivas propostas (continuação) 

Assertivas 
Respostas 

Total 
1 2 3 4 5 

24. A existência de um sistema de avaliação de desempenho permite a melhoria das 
condições necessárias à realização dos trabalhos. 

8 8 8 10 8 42 

25. As avaliações de desempenho efetuadas representam com precisão os desempenhos 
apresentados. 

17 14 7 2 2 42 

26. Os avaliados reconhecem a utilidade e os benefícios que o sistema de avaliação de 
desempenho pode proporcionar. 

11 11 13 6 1 42 

27. O sistema de avaliação de desempenho permite ao avaliado saber quais são os 
compromissos e ações que significam um desempenho adequado. 

12 7 10 11 2 42 

28. A utilização da avaliação de desempenho contribui para melhoria dos resultados 
desta instituição. 

12 7 16 2 5 42 

29. Em minha instituição a avaliação de desempenho decorre de um processo onde há 
diálogo entre avaliador e avaliado. 

13 11 11 6 1 42 

30. O sistema de avaliação de desempenho leva a instituição a utilizar melhor a 
capacidade de produção. 12 8 10 9 3 42 

31. O sistema de avaliação de desempenho atual é utilizado pelos avaliadores como 
instrumento de controle sobre seus subordinados. 

11 6 12 8 5 42 

32. A utilização da avaliação para fins de gratificação tende a causar situações de 
estresse nos servidores. 

7 7 10 9 9 42 

33. Em minha instituição existe um acompanhamento sistemático do desempenho dos 
avaliados por parte dos avaliadores. 

20 9 9 3 1 42 

34. A adoção do atual sistema de avaliação de desempenho nesta instituição causa 
desgaste no relacionamento entre os servidores avaliados. 

1 6 11 15 9 42 

35. Para que um sistema de avaliação de desempenho tenha mais credibilidade é 
fundamental que os gestores também sejam avaliados. 

0 0 4 6 32 42 

36. Avaliadores evitam avaliar com o devido rigor por acreditarem que a avaliação 
pode gerar consequências negativas, tais como: ressentimento, desmotivação, ou 
redução no desempenho. 

3 0 11 13 15 42 

37. Em minha instituição os gestores conhecem bem o trabalho de seus subordinados. 8 5 13 12 4 42 

38. A utilização do atual sistema de avaliação de desempenho permite a melhoria da 
qualidade do trabalho. 

12 8 16 5 0 41 

39. O uso do atual sistema de avaliação de desempenho favorece a comunicação entre 
avaliadores e avaliados. 

13 8 17 3 1 42 

40. O atual sistema de avaliação de desempenho é um instrumento de gestão que 
auxilia o avaliador na obtenção de melhores resultados para a área pela qual é 
responsável. 

14 8 15 4 1 42 

41. O sistema de avaliação de desempenho é valorizado pelos avaliados. 12 6 15 7 2 42 

42.O sistema de avaliação de desempenho atual serve apenas para definir o valor da 
gratificação paga ao servidor. 

6 4 10 13 9 42 

43. Nesta instituição existe coerência entre nível de esforço e a gratificação paga. 20 12 4 4 1 41 

44. É positiva a vinculação da avaliação de desempenho à remuneração. 5 4 11 14 8 42 

45. Os avaliadores reconhecem a utilidade e os benefícios que o sistema de avaliação 
de desempenho atual pode proporcionar. 

9 7 19 4 3 42 

46. A existência de critérios formalmente definidos permite efetuar uma avaliação de 
desempenho mais precisa. 

5 5 8 14 10 42 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE B  

Questionário - Avaliação de Desempenho no Serviço Público Federal  

 

Olá! Poderia colaborar com a minha pesquisa? 

As respostas são anônimas e os dados coletados serão utilizados apenas na elaboração 
da minha Monografia, cujo objetivo geral é identificar as percepções de servidores 
técnico-administrativos em relação ao processo de avaliação de desempenho. 

É possível responder o formulário em 15 min. Basta marcar seu grau de concordância 
em relação às afirmativas propostas, considerando a seguinte escala: 

1 - Discordo totalmente 
2 - Discordo parcialmente 
3 - Nem concordo, nem discordo 
4 - Concordo parcialmente 
5 - Concordo totalmente 

A versão final desse trabalho será divulgada aos participantes.  

Qualquer dúvida basta me comunicar. 

A sua colaboração é muito importante! 

 

1 O incentivo financeiro é relevante para motivar o servidor a trabalhar melhor. 1    2    3    4    5 

2 
A existência de metas individuais formalmente definidas permite efetuar uma avaliação 
de desempenho mais precisa. 

1    2    3    4    5 

3 
O sistema de avaliação de desempenho atual é valorizado pelos gestores desta 
organização. 

1    2    3    4    5 

4 
As práticas de avaliação de desempenho na administração pública refletem um viés 
paternalista (relação gestor x servidor). 

1    2    3    4    5 

5 
Descompromisso com os resultados e baixa produtividade por parte de alguns servidores 
estão associados à garantia de estabilidade no cargo. 

1    2    3    4    5 

6 
Nesta instituição os resultados das avaliações de desempenho são utilizados como 
insumos para outros processos de gestão de recursos humanos, tais como: capacitação, 
política de sucessão, mobilidade, planos de desenvolvimento profissional... 

1    2    3    4    5 

7 
Há integração entre as metas estabelecidas para o indivíduo, para a equipe e para a 
organização em que trabalho. 

1    2    3    4    5 

8 
O feedback que tenho recebido (no caso dos avaliados) ou fornecido (no caso dos 
avaliadores) em minhas avaliações tem nos proporcionado oportunidades de crescimento 
e aprimoramento profissional. 

1    2    3    4    5 

9 
A existência do sistema atual de avaliação de desempenho proporciona crescimento 
profissional dentro da instituição. 

1    2    3    4    5 

10 O pouco tempo disponível para dedicação referente aos assuntos da avaliação da 
avaliação de desempenho é um fator limitante para que seja realizada de forma mais 

1    2    3    4    5 
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efetiva. 

11 
Os gestores desta instituição consideram a avaliação de desempenho uma das ações 
gerenciais prioritárias. 

1    2    3    4    5 

12 
Os critérios de avaliação de desempenho adotados nesta instituição permitem ao 
avaliador aferir objetivamente o desempenho do avaliado. 

1    2    3    4    5 

13 
Os dados fornecidos pelas avaliações tem sido transformados em informações gerenciais 
importantes para o processo de tomada de decisões. 

1    2    3    4    5 

14 
Os gestores desta instituição incentivam os avaliadores a aprimorarem constantemente 
seus métodos de acompanhamento do desempenho e de feedback. 

1    2    3    4    5 

15 
Os gestores desta instituição estão preparados para conduzirem o processo de avaliação 
de desempenho. 

1    2    3    4    5 

16 
Os gestores desta instituição reconhecem e assumem a função de pessoas como própria 
de seu cargo. 

1    2    3    4    5 

17 
A dificuldade em montar/reconstituir uma equipe, influencia a avaliação, na medida em 
que é preferível a redução de conflitos ao risco da escassez de força de trabalho. 

1    2    3    4    5 

18 
O sistema de avaliação de desempenho atual contribui para a interpretação uniforme dos 
critérios de avaliação. 

1    2    3    4    5 

19 A avaliação de desempenho tem sido utilizada como importante instrumento de gestão. 1    2    3    4    5 

20 
O reconhecimento do mérito profissional é um dos principais produtos da avaliação de 
desempenho. 

1    2    3    4    5 

21 
Há uniformidade quanto ao nível de rigor das avaliações efetuadas por diferentes 
gestores nesta instituição. 

1    2    3    4    5 

22 
O sistema de avaliação de desempenho propicia a valorização das atividades de trabalho 
e dos resultados. 

1    2    3    4    5 

23 
O feedback que tenho recebido/fornecido com a avaliação de desempenho me permite 
saber como fazer melhor o meu trabalho. 

1    2    3    4    5 

24 
A existência de um sistema de avaliação de desempenho permite a melhoria das 
condições necessárias à realização dos trabalhos. 

1    2    3    4    5 

25 
As avaliações de desempenho efetuadas representam com precisão os desempenhos 
apresentados. 

1    2    3    4    5 

26 
Os avaliados reconhecem a utilidade e os benefícios que o sistema de avaliação de 
desempenho pode proporcionar. 

1    2    3    4    5 

27 
O sistema de avaliação de desempenho permite ao avaliado saber quais são os 
compromissos e ações que significam um desempenho adequado. 

1    2    3    4    5 

28 
A utilização da avaliação de desempenho contribui para melhoria dos resultados desta 
instituição. 

1    2    3    4    5 

29 
Em minha instituição a avaliação de desempenho decorre de um processo onde há 
diálogo entre avaliador e avaliado. 

1    2    3    4    5 

30 
O sistema de avaliação de desempenho leva a instituição a utilizar melhor a capacidade 
de produção. 

1    2    3    4    5 

31 
O sistema de avaliação de desempenho atual é utilizado pelos avaliadores como 
instrumento de controle sobre seus subordinados. 

1    2    3    4    5 

32 A utilização da avaliação para fins de gratificação tende a causar situações de estresse 1    2    3    4    5 
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nos servidores. 

33 
Em minha instituição existe um acompanhamento sistemático do desempenho dos 
avaliados por parte dos avaliadores. 

1    2    3    4    5 

34 
A adoção do atual sistema de avaliação de desempenho nesta instituição causa desgaste 
no relacionamento entre os servidores avaliados. 

1    2    3    4    5 

35 
Para que um sistema de avaliação de desempenho tenha mais credibilidade é 
fundamental que os gestores também sejam avaliados. 

1    2    3    4    5 

36 
Avaliadores evitam avaliar com o devido rigor por acreditarem que a avaliação pode 
gerar consequências negativas, tais como: ressentimento, desmotivação, ou redução no 
desempenho. 

1    2    3    4    5 

37 Em minha instituição os gestores conhecem bem o trabalho de seus subordinados. 1    2    3    4    5 

38 
A utilização do atual sistema de avaliação de desempenho permite a melhoria da 
qualidade do trabalho. 

1    2    3    4    5 

39 
O uso do atual sistema de avaliação de desempenho favorece a comunicação entre 
avaliadores e avaliados. 

1    2    3    4    5 

40 
O atual sistema de avaliação de desempenho é um instrumento de gestão que auxilia o 
avaliador na obtenção de melhores resultados para a área pela qual é responsável. 

1    2    3    4    5 

41 O sistema de avaliação de desempenho é valorizado pelos avaliados. 1    2    3    4    5 

42 
O sistema de avaliação de desempenho atual serve apenas para definir o valor da 
gratificação paga ao servidor. 

1    2    3    4    5 

43 Nesta instituição existe coerência entre nível de esforço e a gratificação paga. 1    2    3    4    5 

44 É positiva a vinculação da avaliação de desempenho à remuneração. 1    2    3    4    5 

45 
Os avaliadores reconhecem a utilidade e os benefícios que o sistema de avaliação de 
desempenho atual pode proporcionar. 

1    2    3    4    5 

46 
A existência de critérios formalmente definidos permite efetuar uma avaliação de 
desempenho mais precisa. 

1    2    3    4    5 
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ANEXO I 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
Anexo I, da Resolução nº 032, de 06 de agosto de 2010 

 

(     ) Autoavaliação 
(     ) Avaliação pela Chefia Imediata 

Nome: 
(     ) Avaliação pela Chefia Geral 
Nome: 

(     ) Avaliação pela Equipe de 
Trabalho 
Nome: 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) MATRÍCULA SIAPE 

CARGO CLASSE PADRÃO/NÍVEL 
LOTAÇÃO DATA DA ADMISSÃO INTERSTÍCIO DA AVALIAÇÃO 
Analise cada um dos critérios avaliativos e indique ao lado, assinalando com um X, apenas um dos fatores, considerando: 
 

1 - Deixa a desejar para o alcance do desempenho esperado 
 

4 - Está acima do desempenho esperado 
2 - Atende parcialmente o desempenho esperado SCA - Sem condições de avaliar 

      Este fator requer acompanhamento de justificativa 3 - Atende o desempenho esperado 
 

Critérios Avaliativos 1 2 3 4 SCA 
Qualidade de Produtividade: Realiza suas atividades de forma precisa e criteriosa, mantendo a 
qualidade. 

     

Orientações aos usuários: Estabelece contatos pessoais, independentes de nível hierárquico, de forma 
assertiva, buscando atender às necessidades dos usuários internos e/ou externos. 

     

Disposição para o trabalho: Demonstra interesse, entusiasmo e determinação na execução de suas 
atividades. 

     

Pontualidade: Cumpre a jornada de trabalho.      
Assiduidade: Sua presença na Instituição é constante e participa ativamente das atividades.      
Trabalho em equipe: Demonstra habilidade para interagir com os membros da equipe, mostra 
disposição para cooperar e busca alternativas que contribuam para a atuação positiva da equipe. 

     

Compromisso institucional: Demonstra envolvimento e comprometimento com o trabalho. Empenha-
se em manter organizado e em bom estado os equipamentos utilizados e o local de trabalho. 

     

Orientação para resultados: Concentra-se nos resultados, assumindo compromissos com as metas 
individuais e institucionais, contribuindo com idéias e sugestões para a obtenção de resultados 
satisfatórios. 

     

Capacidade de análise e solução de problemas: demonstra capacidade para analisar e emitir 
recomendações adequadas sobre assuntos relativos à sua área de atuação. 

     

Atualização: Preocupa-se com seu desenvolvimento profissional, busca atualizar-se, provendo meios de 
preencher as lacunas de competências técnico-funcionais, solicitando, quando necessário, apoio 
institucional. 

     

Habilidade técnica: Demonstra conhecimento sobre os procedimentos, normas e padrões internos 
necessários ao exercício de suas atividades. 

     

Flexibilidade/Adaptabilidade: Demonstra facilidade para utilizar novos métodos, procedimentos e 
ferramentas, adaptando-se rapidamente às necessidades e mudanças de rotina de seu trabalho. 

     

Relacionamento interpessoal: Demonstra habilidade no relacionamento com os colegas, superiores e 
usuários 

     

Ética: Demonstra comportamento compatível com o Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, quanto a sigilo, discrição, moralidade, integridade, educação e cortesia, 
etc.. 

     

Administração de condições de trabalho: Demonstra habilidade em administrar prazos e solicitações, 
apresentando resultados satisfatórios, mesmo diante de demandas excessivas, mostrando-se capaz de 
trabalhar sob pressão. 

     

Total de pontos      
Soma Geral  

 ____________________ 
Assinatura do avaliador (a) 

 

JUSTIFICATIVA(S) DA(S) OPÇÃO(ÕES) SAC - Sem Condições de Avaliar 
 
 

 

 

__________________________, _____/_____/20_____ 
 

_________________________________ 
Assinatura e Carimbo - Chefia Imediata 

_______________________, _____/_____/20_____ 
 

_________________________________ 
Assinatura e Carimbo - Chefia Geral 

 

__________________________, _____/_____/20______                             ___________________________________________ 
                                                                                                Assinatura do servidor 

 


