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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho de pesquisa é analisar o Processo da Avaliação de 

Desempenho implantado em Minas Gerais, como uma das propostas do 

Choque de Gestão iniciado em 2003, sob a ótica dos servidores públicos do 

quadro administrativo da Secretaria de Estado da Educação. O Processo de 

Avaliação de Desempenho é considerado uma ferramenta gerencial que 

promove mudanças e flexibilização organizacional. Tem como objetivo 

melhorar os resultados do desempenho e proporcionar condições e 

oportunidades de crescimento profissional, bem como promover uma mudança 

de cultura. Foram aplicados 45 (quarenta e cinco) questionários aos servidores 

do quadro administrativo da SEE-MG, de modo a observar o entendimento que 

eles têm sobre a avaliação de desempenho e verificar em que medida interferiu 

na mudança de comportamento. A análise aponta para a falta de clareza do 

que realmente vem a ser a avaliação de desempenho, a importância desta e 

seus objetivos. Ao mesmo tempo, entende-se que a falta de informação sobre 

o processo de avaliação de desempenho pode ser um dos fatores que 

colaboram para a não alteração do comportamento dos servidores. A alteração 

do comportamento individual prevista, não é creditada como conseqüência da 

implantação do processo de ADI, o que pode vir a comprometer a efetividade 

deste instrumento. Portanto, a melhoria de desempenho individual ou mudança 

de comportamento como objetivo proposto na implantação da avaliação de 

desempenho, ainda não se efetivaram. 
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1 - INTRODUÇÃO 

  

A sociedade contemporânea passa por grandes e rápidas transformações 

sociais, econômicas, políticas, culturais e tecnológicas, a globalização dos 

mercados e o crescente aumento do acesso à informação, geram assim um 

processo contínuo de reestruturação e modernização na cadeia produtiva. 

 

As mudanças trazem reflexos para a organização do trabalho, tanto pela  

necessidade de profissionais cada vez mais qualificados e dotados de 

competências variadas, quanto para as pessoas que necessitarão buscar um 

aprendizado constante. 

 

No tocante às organizações públicas, o contexto contemporâneo impõe 

iniciativas e discussões acerca da necessidade, cada vez maior, de se 

introduzir uma cultura de flexibilidade e gestão empreendedora que possibilitem 

uma atuação mais eficiente, atendendo as necessidades do cidadão. O setor 

público enfrenta o desafio de transformar estruturas burocráticas e 

hierarquizadas em organizações flexíveis e empreendedoras que busquem 

eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos. 

 

Dentro do quadro de estratégias de modernização da máquina administrativa 

estatal, a Avaliação de Desempenho -  preconizada e desenhada na proposta 

de Reforma Administrativa idealizada por Bresser Pereira e institucionalizada 

através da Emenda Constitucional nº 19 em junho de 1998, ainda no governo 

de Fernando Henrique Cardoso -  foi implementada no Estado de Minas Gerais 

a partir da Lei Complementar nº 71 de 30 de julho de 2003, ratificada na 

Constituição Estadual art 35. A partir do “Choque de Gestão”, 1ª geração, 

implementado no Estado em 2003 é que a Avaliação de Desempenho foi 

implantada e está legalmente instituída por meio de leis, decretos e resoluções, 

constituindo importante papel na estrutura organizacional dos órgãos públicos.  

Seus objetivos são modernizar a máquina estatal, promover a melhoria do 

desempenho das pessoas, a satisfação destas. A profissionalização do 

servidor e a melhoria dos resultados em termos de eficiência e eficácia, 

buscando o alinhamento entre o desenvolvimento de pessoas, objetivos 
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organizacionais e avaliação dos resultados das políticas públicas, adotando 

para tal, mecanismos próprios do setor privado, como a administração para 

resultados. 

 

Avaliar é uma ação que pode ser considerada como uma contínua busca pela 

evolução e pela necessidade de mudar o que pode e deve ser mudado, 

ocasionando, dessa forma uma quebra de paradigmas dentro de qualquer tipo 

de organização. Trata-se de um processo complexo e de difícil compreensão, 

devido às diversas formas de se estruturar um processo de avaliação de 

desempenho profissional. 

 

O processo de avaliação gera, para cada indivíduo dentro da organização, 

expectativas e anseios profissionais que podem, de certa forma afetar o 

ambiente de trabalho. Portanto, compreender e se envolver no processo de 

avaliação de desempenho proposto, torna-se fundamental para os servidores, 

pois evita assim surpresas desagradáveis com resultados não esperados. Para 

muitos servidores a avaliação de desempenho é apenas mais uma “burocracia 

do Estado” e que “não vai dar em nada”, muda governo e tudo volta ao que era 

antes. Precisa ficar claro para os servidores do quadro administrativo da 

Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, os objetivos da ADI. 

 

O presente trabalho de pesquisa tem como proposta promover a 

contextualização do processo de avaliação de desempenho individual – ADI, 

adotado pelo Governo mineiro e buscar ainda a reflexão sobre todos os 

aspectos que permeiam a forma de avaliação do servidor público do quadro 

administrativo da Secretaria de Estado da Educação e Minas Gerais. 

 

O objetivo geral é realizar um estudo sobre o processo de Avaliação de 

Desempenho, implementado para os servidores do quadro administrativo da 

Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. 

 

Pretende-se, como objetivo específico deste trabalho, analisar o conhecimento 

dos servidores do quadro administrativo da Secretaria de Estado da Educação 

sobre os aspectos determinantes para a progressão na carreira e seus 
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impactos, e ainda, em que medida o conhecimento das etapas do processo de 

Avaliação de Desempenho impacta na mudança comportamental. 

 

O estudo parte da hipótese de que os servidores do quadro administrativo da 

Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais não tem compreensão das 

etapas do processo de Avaliação de Desempenho Individual e suas 

conseqüências para a carreira, bem como as punições previstas. Não percebe-

-se relação de mudança de comportamento individual com o processo de 

avaliação de desempenho. 

 

Nesta perspectiva procura-se compreender em que medida os servidores do 

quadro administrativo da Secretaria de Estado da Educação compreendem a 

Avaliação de Desempenho Individual (ADI), como forma de comprometê-los e 

promover nos mesmos uma mudança de comportamento. 

 

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e exploratória, sobre o 

tema avaliação de desempenho. 

 

Em relação à característica exploratória, este estudo buscou conhecer e 

aprofundar no tema Avaliação de Desempenho Individual dos Servidores do 

Quadro Administrativo da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. 

 

O trabalho partiu da análise de documentos e legislações relacionadas ao 

processo de Avaliação de Desempenho implantado na Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerais, bem como análise de dados coletados por meio de 

45(quarenta e cinco) questionários aplicados a servidores do quadro 

administrativo: ANE(Analista Educacional) e ATE(Assistente Técnico da 

Educação)da SEE-MG, do total de 78(setenta e oito) servidores. O tipo de 

questionário aplicado apresenta perguntas objetivas e de caráter descritivo, 

com o objetivo de avaliar como eles estão compreendendo o processo de 

avaliação de desempenho individual adotado pela SEE-MG. 
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Na análise documental, foi feita a caracterização da Secretaria de Estado de 

Educação do Estado de Minas Gerais, e a base legal sobre o sistema de 

Avaliação de Desempenho Individual instituído pelo governo, foi pesquisada 

em manuais e legislação vigente, coletada na instituição foco deste estudo. 

 

O trabalho está estruturado em 3 capítulos, sendo o primeiro a Introdução, o 

segundo o referencial teórico e o terceiro a caracterização do processo de 

avaliação de desempenho institucionalizada na Secretaria de Estado da 

Educação. Compõem ainda o trabalho a Conclusão, Referências e Anexos. 
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2.0 Bases históricas da avaliação de desempenho 

 

As práticas de avaliação do desempenho remontam da Idade Média, época em 

que a única forma de transporte e comunicação eram o navio a vela. A 

Companhia de Jesus – fundada por Santo Inácio de Loyola – já se utilizava de 

relatórios e notas das atividades e do potencial dos jesuítas, visando o controle 

de desempenho e mensuração da eficiência de seus subordinados. O Serviço 

Público Federal dos Estados Unidos implantou em 1842 um sistema de 

relatórios para avaliações e o exército, em 1880 também o fez. Em 1918, a 

General Motors desenvolveu seu próprio sistema de avaliação. Após a 

Segunda Guerra Mundial começaram a se proliferar dentro das empresas, 

vários sistemas de avaliação, mas a preocupação ainda estava muito voltada 

para a eficiência da máquina (CHIAVENATO, 2002).  

 

Em 1903 surge a primeira Escola da Administração Científica, com foco na 

racionalização do trabalho no nível operacional, e com ela a prática da 

avaliação ganha lugar nas organizações, com o objetivo controlar e disciplinar 

a atuação do trabalhador em relação aos movimentos, tempos e à 

produtividade esperados (BRANDÃO E GUIMARÃES, 2001). 

 

Embora mecanismos de avaliação de desempenho tenham sido utilizados para 

o controle dos trabalhadores desde a antiguidade, foi com o surgimento do 

capitalismo e das grandes indústrias que a avaliação de desempenho humano 

ganhou maior significado. 

  

Nos anos 30 com o advento da Teoria das Relações Humanas, há uma 

mudança nas relações de trabalho, valorizando a pessoa como parte integrante 

do processo de produção. Os processos de avaliação do desempenho 

passaram a considerar os profissionais e o trabalho prestado como parte da 

organização e a compreensão que ela está inserida em um contexto social 

mais amplo. Essa teoria surgiu para determinar a necessidade de humanização 

e democratização na administração de pessoal. A filosofia dessa nova escola 

da administração, pressupõe que o relacionamento do indivíduo com o chefe 

ou líder (fator psicológico) interferia na produtividade do trabalhador e a 
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integração do indivíduo no grupo social era importante para que o trabalho se 

realizasse dentro de padrões de qualidade, eficiência e eficácia 

(CHIAVENATO, 2002). 

 

Nessa abordagem, a teoria das relações humanas passou a tratar, entre 

outros, de temas relativos à motivação humana, a liderança, a comunicação e a 

dinâmica de grupo. Os conceitos clássicos de autoridade, hierarquia, 

racionalização do trabalho entre outros, passaram a ser contestados. O homem 

econômico da Teoria Científica passou a ser o homem social. Assim, as teorias 

sobre liderança surgem como estratégias de produção de grupo.  

 

Hipólito e Reis (2002) afirmam que ao longo do tempo, a prática da avaliação, 

especificamente, a avaliação de desempenho, recebeu importantes 

contribuições conceituais de determinados campos de estudo e pesquisa de 

comportamento e gestão: 

 

A primeira foi da psicologia cognitiva e de teorias da motivação: principalmente 

a teoria da fixação de objetivos (goal-setting theory), que ressalta a importância 

de que sejam claramente definidos os objetivos e as expectativas relativos ao 

profissional – objetivos específicos, claros e desafiadores, bem como feedback 

constante, tenderiam a promover melhorias de desempenho (Latham e Yukl, 

1975) –, e da teoria das expectativas, a qual argumenta que a intensidade do 

investimento pessoal no desempenho de determinada tarefa depende da 

expectativa de que esse desempenho seja acompanhado de conseqüência ou 

resultado atrativo para a pessoa. 

 

Em segunda, da psicologia comportamental: a utilização de comportamentos 

observáveis e mensuráveis como base da análise dos profissionais. 

A terceira vem da administração por objetivos (APO): que apoiada na goal-

setting theory, propagou a idéia do gerenciamento de pessoas baseado na 

negociação prévia de objetivos e metas mensuráveis e observáveis. As 

avaliações de desempenho – sistemáticas – permitem acompanhar os 

resultados efetivamente alcançados e propor ações corretivas. 



- 12 -  

E por último a contribuição do desenvolvimento organizacional (DO): que 

difundiu novos instrumentos de avaliação, enfatizando a troca de feedbacks 

como forma de intervenção na dinâmica interpessoal de grupos de trabalho e 

de alavancagem de mudanças comportamentais, estimulando a utilização de 

novas fontes de retorno no processo de avaliação. 

 

Hipólito e Reis (2002), afirmam que a utilização de avaliação nas organizações, 

que se intensificou durante as décadas de 1960 e 1970, passou por duras 

críticas no final dos anos 1980. Deming (1986), engenheiro que teve forte 

influência no movimento de qualidade do Japão e do Ocidente, caracterizou a 

avaliação de desempenho como uma das “sete pragas” que assolam as 

práticas de gestão norte-americanas. O autor argumenta que as avaliações 

tendem a atribuir aos indivíduos variações e problemas de desempenho que, 

na realidade, deveriam ser compreendidos como conseqüência de falhas dos 

sistemas. 

 

Outras críticas desfavoráveis ao processo de avaliação de desempenho 

ocorreram como conseqüência natural da ampla gama de transformações por 

que passaram as empresas nos últimos anos. Originalmente o processo de 

avaliação de desempenho foi concebido numa visão hierárquico-funcional, isto 

é, quem avalia é a chefia imediata e a principal referência da análise do 

desempenho é o cargo, onde avalia-se a consecução de objetivos e atribuições 

relacionados a determinado cargo. Estas perspectivas acabaram entrando em 

conflito no ambiente organizacional, cada vez mais caracterizado por relações 

multidirecionais e networks com vínculos hierárquicos cada vez menos 

evidentes, nos quais os indivíduos e seus recursos, e não mais os cargos 

representam o objetivo estratégico da organização. 

 

Podemos observar ainda que, a avaliação de desempenho nas décadas de 

1980 e 1990 sofreu fortes críticas por não observar a multiplicidade de 

aspectos pelos quais cada profissional deve ser avaliado, dentre os quais: 

potencial, comportamento, desenvolvimento profissional e realização de metas 

e resultados. Mas ao final dos anos 1990 percebe-se um forte reaquecimento 

do tema (Vicere e Fulmer, 1998) que traz consigo a preocupação de situar e 
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distinguir diferentes tipos de avaliação, conforme seus objetivos e sua 

natureza, pois cada tipo de avaliação impacta na escolha dos conteúdos que 

se pretende avaliar, nos instrumentos a serem utilizados e nas ações 

decorrentes. 

 

Portanto, a partir da necessidade de obter mudanças no comportamento dos 

empregados de modo a promover atitudes que beneficiassem o trabalho, 

começam a ser implementados procedimentos de avaliação de desempenho 

em consonância com as necessidades e objetivos das organizações e dos 

indivíduos envolvidos no processo. 

 

Assim nasce a avaliação do desempenho. Desde essa época para atualidade, 

o processo de avaliar pessoas tem sido discutido no desempenho geral e, mais 

especificamente, no desempenho do cargo que uma pessoa ocupa dentro de 

uma organização. 

 

 

2.1 A Avaliação de desempenho como instrumento de gestão 

  

Enquanto na perspectiva funcionalista, a avaliação é vista como um processo 

que visa ao desenvolvimento de recursos humanos e à melhoria da 

performance no trabalho (Goodale, 1992; Lucena, 1977) na perspectiva crítica, 

a avaliação é entendida como um mecanismo utilizado pela organização para 

exercer controle psicossocial sobre os trabalhadores. Avaliar significa, em 

síntese, comparar os resultados alcançados com os esperados (planejados), 

de forma que apenas o trabalho previamente planejado seja objeto de 

avaliação. 

 

Entre os princípios de uma avaliação de desempenho estão a melhoria do 

desempenho, a promoção funcional e o desenvolvimento dos fatores 

motivacionais do indivíduo dentro das organizações. Nessa visão, ela pode ser 

entendida ainda como o reconhecimento pelo esforço despendido em prol da 

organização; a colocação de desafios de desenvolvimento de acordo com o 

potencial; o sucesso na carreira profissional; a definição e delegação de 
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responsabilidade e autoridade e os planos de sucessão. Um programa de 

avaliação de desempenho tem como objetivos definir o grau de contribuição de 

cada empregado, promover auto desenvolvimento, oferecer oportunidades para 

novos talentos, levantar necessidades de treinamento, enfim, o que estiver 

ligado ao desempenho e ao potencial dos empregados (LUCENA, 1977). 

 

Desempenho significa a “atuação do empregado em face de um cargo que 

ocupa na organização” com suas “responsabilidades, atividades e tarefas que 

lhe foram atribuídas, assim como face aos resultados que dele se espera”.  

(LUCENA, 1977, p.14). 

 

  “A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de 
  cada pessoa em função das atividades que ela desempenha, das metas e dos  
  resultados  a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento”.   
  (CHIAVENATO, 2002, p.189). 

 

Desta forma Chiavenato (2002) define a avaliação de desempenho como uma 

necessidade de observação constante do desempenho de cada indivíduo em 

relação as suas atribuições e responsabilidades, bem como sua capacidade de 

perseguir metas e resultados 

  

A partir de Chiavenato, (2002) podemos dizer que a avaliação de desempenho 

não deve ser um mero procedimento burocrático realizado num período 

definido e episódico, mas deve ter uma ordenação, normas e continuidade, e 

que sua qualidade deve estar atrelada não só à função mas também às metas 

e resultados, ou seja associada ao planejamento estratégico da organização. 

  

Chiavenato (2005) concorda com Lucena (1977) ao acreditar que o cargo é 

extremamente contingencial, pois varia de pessoa para pessoa e está 

relacionado com o valor das recompensas e a percepção de que as 

recompensas de esforço é que determinam o que a pessoa está disposta a 

realizar. Mas, por outro lado, o esforço individual depende das habilidades e 

capacidades da pessoa e de sua percepção do papel a ser desempenhado. 
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E, segundo Chiavenato(2002), 

Toda avaliação é um processo para estimular ou julgar o valor, a excelência, as 
qualidades de alguma pessoa. A avaliação dos indivíduos que desempenham papéis 
dentro de uma organização pode ser feita através de várias abordagens que recebem 
denominações como avaliação do desempenho, avaliação do mérito, avaliação dos 
empregados, relatórios de progressos, avaliação de eficiência funcional, etc[....] a 
avaliação do desempenho é um conceito dinâmico, pois os empregados são avaliados, 
seja formal ou informalmente, com certa continuidade nas organizações. Além do mais, 
a avaliação do desempenho constitui uma técnica de direção imprescindível na 
atividade administrativa. É um meio através do qual se podem localizar problemas de 
supervisão de pessoal, de integração do empregado à organização ou ao cargo que 
ocupa, de dissonâncias, de desaproveitamento de empregados com potencial mais 
elevado do que aquele que é exigido pelo cargo, de motivações, etc.(CHIAVENTO, 
2002, p. 325). 
 

 

Chiavenato (2002) define a avaliação de desempenho como uma 

responsabilidade gerencial que procura monitorar o trabalho da equipe e de 

cada membro e os resultados alcançados para compará-los com os resultados 

esperados, ou seja, escolher a equipe, treinar essa equipe, desenhar os cargos 

para depois liderar e motivar. A última etapa, a motivação está ligada à 

remuneração e avaliação do desempenho. 

 

Para Desller (2003, 172) a avaliação de desempenho pode ser definida como a 

“avaliação da relação entre desempenho atual ou passado de um funcionário e 

seus padrões de desempenho” e para Tanke (2004 p. 250) “ela pode ser feita 

somente após a realização de uma avaliação das aptidões de recursos 

humanos e da elaboração de um plano de melhoria. 

 

Segundo Lucca (2007, p. 1) o processo de avaliação de desempenho tem uma 

imagem muitas vezes negativa “atrelada à primeira imagem, e a aversão quase 

que natural, de qualquer ser humano a críticas, ajuda a compreender por que 

chega a ser por si só uma ação ameaçadora”. Portanto essa ação ameaçadora 

da avaliação de desempenho deve levar em consideração o aspecto humano, 

especialmente no que diz respeito à comunicação entre o avaliador e o 

avaliado. Avaliar o desempenho significa, portanto, gerenciar o passado, aquilo 

que o indivíduo fez, as metas que alcançou e os compromissos assumidos e 

realizados. Lucca (2007) conclui que muitas empresas ainda não dão o devido 

valor ao trabalho efetuado pelo indivíduo, preferindo considerar critérios como 

assiduidade, pontualidade, respeito às regras, que são importantes, mas nem 

sempre levam ao resultado prático. 
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No ambiente empresarial a avaliação de desempenho é freqüentemente 

utilizada como instrumento de gestão, cujo o propósito é verificar quanto o 

profissional  se adapta aos objetivos da empresa e às demandas e exigências 

do trabalho. A avaliação de desempenho representa em si uma tarefa árdua e 

desafiadora tanto para aqueles que avaliam como para aqueles que são 

avaliados. 

 

Segundo Hipólito e Reis (2002 p.51) a avaliação de desempenho se propõe a 

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

recompensar comportamentos e resultados alcançados pelos indivíduos. Ela 

constitui num sistema que tem por objetivo a melhoria global do desempenho e 

da produtividade das pessoas ao longo do tempo (Latham e Wexley, 1994) 

configurando-se, portanto, em um sistema de desempenho. 

 

Hipólito e Reis (2002) afirmam ainda que a avaliação de desempenho deve ser 

compreendida também, como um sistema que impõe esforços pela melhoria de 

desempenho dos envolvidos,  onde os atores são o avaliado e o avaliador.  

 

Normalmente o processo de avaliação no ambiente empresarial é pouco 

conhecido e difundido no que se refere aos seus objetivos e implicações, o que 

gera na maioria das vezes a rejeição por parte dos avaliados e dificuldade na 

sua implementação. 

 

Medir o resultado do trabalho das pessoas deixa de ser um mito quando se 

consegue construir bons indicadores de desempenho, que possam transmitir 

uma idéia concreta do que se quer verificar e medir e que permitam uma 

linguagem objetiva e universal, propícia ao entendimento e à análise. 
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2.2 – Importância e objetivos da avaliação de desempenho 

  

A avaliação de desempenho exerce grande importância como ferramenta de 

gestão dentro das organizações. Um dos grandes desafios da gestão de 

pessoas é a avaliação dos resultados das práticas de gestão. É por meio da 

avaliação de resultados é que será possível confirmar se a estratégia atual de 

gestão de pessoas da organização está trazendo ganhos para a mesma. A 

coleta de dados e transformação de dados são vitais para que se possam gerir 

as pessoas de maneira que estas transformem metas em realidades. Avaliar os 

resultados de um ativo intangível, como os recursos humanos, é tarefa 

extremamente difícil para as organizações. 

 

O ato de avaliar não pode ser reduzido apenas à técnica utilizada, devendo 

estar inserida num contexto permanentemente reflexivo sobre a atividade 

humana, suas possibilidades e limitações. Como processo intencional que se 

aplica a toda e qualquer atividade, pode ser um ato de autoritarismo ou uma 

prática democrática, dependendo da ideologia presente em sua concepção. 

Estando o homem situado tanto física, temporal como socialmente num mundo 

cercado por ideologias de poder, cabe a ele entender essa realidade e, se 

preciso, tentar transformá-la. 

 

Segundo Chiavenato (2002, p.195), pesquisas recentes têm demonstrado uma 

correlação positiva entre empresas bem-sucedidas e presença de 

procedimentos de avaliação do desempenho de seu pessoal. Essas empresas 

estão voltadas mais para sistemas de avaliação de desempenho centrados em 

resultados alcançados a partir de expectativas previamente negociadas e 

estabelecidas entre avaliador e avaliado que propriamente voltadas para 

características pessoais dos avaliados. Essas empresas não têm a menor 

dúvida a respeito da importância da avaliação do desempenho de seus 

funcionários, uma vez que a utilizam como ferramenta gerencial para melhoria 

de seus processos. 

 

Segundo B.R.Pontes(1999, p. 25) “a avaliação de desempenho visa, o 

estabelecimento de resultados a serem perseguidos pelos indivíduos, o 
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acompanhamento do processo de trabalho e o fornecimento de feed-back  

constante”. A avaliação de desempenho permite ao profissional receber um 

retorno acerca do seu trabalho, de modo que possa também buscar mudanças 

em seu procedimento, e no que se refere à organização, é fundamental 

conhecer como as pessoas desempenham suas atividades para conhecer 

assim suas potencialidades.  

 

Segundo Chiavenato (2002) as razões que levam as organizações a avaliar o 

desempenho das pessoas são: proporcionar um julgamento sistemático que 

sirva de balizamento para aumento salarial, promoções, movimentação e 

demissões de funcionários; fornecer aos funcionários um retorno acerca do seu 

trabalho e sugerir necessidades de mudanças no comportamento, atitudes, 

habilidades e necessidades de obtenção de conhecimentos; permite às 

pessoas tomar ciência de como os gerentes estão avaliando seu desempenho. 

 

A avaliação de desempenho como afirma Chiavenato(2002),  não deve se 

restringir ao desempenho dentro do cargo ocupado, mas atentar também para 

o alcance das metas e objetivos, deve pautar-se por uma análise objetiva 

acerca do desempenho, buscando abandonar análises subjetivas de hábitos 

pessoais. É de suma importância que tanto organização quanto os profissionais 

considerem que a avaliação pode trazer benefícios e não vê-la apenas como 

uma forma de cobrança ou punição.  

 

Por meio do processo de avaliação busca-se melhorar o contexto de trabalho e 

a qualidade de vida das pessoas e proporcionar melhores resultados em 

termos de eficácia e eficiência. No fundo, o sistema procura obter 

envolvimento, participação e comprometimento aliados ao aumento da 

velocidade em direção à inovação, mudança e à flexibilidade organizacional. É 

uma ferramenta e não um destino. Um meio e não uma finalidade em si 

mesma. (CHIAVENATO, 2002, p.196). 

 

Brandão e Guimarães (2001) afirmam que a sociedade contemporânea exige 

das empresas uma competitividade exacerbada graças às mudanças sociais, 

econômicas, políticas e culturais. As propostas para a obtenção desta 
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vantagem competitiva caminham na mesma direção: tanto a gestão estratégica 

de RH quanto à gestão de competências, a acumulação do saber e a gestão do 

capital intelectual.  

 

No artigo desenvolvido por Brandão e Guimarães (2001), há um comparativo 

entre Gestão de Competências e Gestão de Desempenho, enfatizando as 

características de uma e outra e posteriormente analisando as semelhanças e 

como uma interage com a outra no contexto organizacional, podendo ser assim 

resumido: Gestão de Competências como certos atributos organizacionais 

(recursos), são condicionantes do sucesso da empresa com relação à 

concorrência. O domínio de recursos raros e valiosos confere à organização 

uma vantagem competitiva. Optar pela gestão de competências significa 

valorizar o planejamento, a seleção e o desenvolvimento das competências 

necessárias ao negócio. 

 

O modelo tridimensional da competência de Durand(2000) apud Brandão e 

Guimarães(2001) diz que a competência possui três dimensões: 

conhecimentos (informação, saber o quê, saber o porquê, habilidades, técnica, 

capacidade e saber como); atitudes: querer fazer; identidade: determinação. 

 

E é nesse sentido que a gestão de competências visa trabalhar a competência 

de seu funcionário, para que ele preencha a lacuna entre o que ele pode fazer  

e o que os clientes querem que ele faça. A gestão de competências toma como 

referência a estratégia da organização e direciona suas ações de recrutamento 

e seleção, treinamento, gestão de carreira e formalização de alianças 

estratégicas, dentre outras, para captar e desenvolver as competências 

necessárias para o alcance de seus objetivos. O importante é que a gestão de 

competências trabalhe em sintonia com a estratégia organizacional. Mesmo 

que a organização não tenha um sistema formal de Avaliação de Desempenho, 

uma sistematização da Avaliação de Desempenho deve ser estabelecida como 

uma ferramenta gerencial, para conduzir de forma mais eficaz a gestão do 

desempenho em busca da motivação, da qualidade, da produtividade e de 

resultados positivos de trabalho. 
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Segundo Bergamini (1977, p.26) a importância ou valor da avaliação de 

desempenho como instrumento, será determinada a partir das conseqüências 

administrativas que passam a existir a partir dos resultados. Seu valor está 

intimamente ligado à qualificação dos pressupostos que regem a política de 

recursos humanos da organização. 

 

Dessa forma a avaliação de desempenho deve analisar o desempenho, mas 

ter sempre como objetivo a aplicação dos seus resultados no futuro, dentro de 

um planejamento claro, e não ser percebida como forma de recompensa ou 

punição pelo desempenho passado. A ênfase da avaliação dever ser sobre 

uma análise crítica e objetiva do desempenho, tomando o cuidado para não 

cair num procedimento meramente burocrático. Assim a avaliação deve ser 

estabelecida sobre regras claras e estas devem ser respeitadas, do contrário,  

se ela for tomada como injusta e tendenciosa pode comprometer  todo o 

processo (CHIAVENATO, 2002). 

 

Portanto, a abertura ao diálogo entre avaliado e avaliador fazem com o 

processo de avaliação tenha real importância e significado para quem dele 

participa, vislumbrando oportunidades de crescimento profissional e de 

participação pessoal . 

 

Na implementação do processo de avaliação de desempenho deve-se ter 

especial atenção com determinados pontos, uma vez que não existem 

indicadores de desempenho ideais. No entanto, eles devem ser construídos de 

acordo com as metas organizacionais, atentando-se para a necessidade de 

elaborá-los de maneira que sejam observáveis, compreensíveis e controláveis 

pois a ausência desses fatores tende a gerar stress e ansiedade. 

 

A condução das sistemáticas de avaliação deve consistir no uso efetivo dos 

resultados para subsidiar ações concretas e na transparência destas, do 

contrário a avaliação perde significado, passando a sensação de se tratar 

apenas da aplicação de mero instrumento burocrático. O processo de avaliação 

de desempenho quando não é bem conduzido acaba por se mostrar ineficiente, 

inadequado e gerador de distorções. 
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Segundo Bergamini (1977, p. 45), o tema avaliação de desempenho está, por 

definição, ligado a um plano de recompensas ou punições; geralmente cada 

um pensa tratar-se de mais uma das invenções da empresa para apanhá-lo em 

suas deficiências e prejudicá-lo, quanto aos eventuais benefícios a que possam 

fazer jus. Assumem assim, atitudes de defesa frente a uma situação pouco 

favorável, como uma forma de obter a tão desejada segurança no trabalho. 

 

Podemos, então, imaginar os perigos de uma implantação de qualquer assunto 

novo dentro da empresa, sem dar a todos os seus níveis os elementos 

suficientes para conhecê-lo completa e corretamente (BERGAMINI, 1977). 

. 

Por último cabe ressaltar a importância da atuação gerencial na condução de 

sistemáticas de avaliação, onde este deve atuar de forma clara e objetiva, 

esclarecendo aos profissionais de sua equipe os objetivos da avaliação e sua 

importância, agindo de forma clara e imparcial e negociada, orientando os 

subordinados quanto às ações que devem ser realizadas para suprir pontos de 

melhoria identificados no processo de avaliação e buscar sugestões de 

melhoria do processos e instrumentos  de avaliação para adequá-los às 

necessidades concretas da organização. 

  

2.3 – Vantagens da avaliação de desempenho e as principais tendências 

nas organizações 

 

Bergamini (1977, p.23) conclui que muitas organizações tem entendido 

erroneamente o verdadeiro sentido da Avaliação de Desempenho Humano, e 

conseqüentemente tem-se subutilizado os benefícios que este instrumento é 

capaz de oferecer. Ainda segundo a autora, freqüentemente não se tem 

chegado a usufruir de vantagem alguma dele, havendo até mesmo casos de 

repercussões negativas desse grande esforço que demanda planejar, implantar 

e administrar o sistema inteiro. 
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A avaliação de desempenho pode ser realizada de diferentes maneiras, quanto 

a quem caberá avaliar. No entanto a responsabilidade pela mesma deve ser 

conjugada com a política de recursos humanos adotada pela organização. 

 

Para Chiavenato (2002) uma avaliação de desempenho deve contemplar as 

seguintes situações: responsabilidade tanto para o gerente, quanto para o 

próprio indivíduo, ou ainda os dois em conjunto; a equipe de trabalho também 

pode avaliar o desempenho e cada um de seus membros, definindo objetivos e 

metas; outra alternativa é o órgão de gestão de pessoal, muito freqüente em 

organizações mais conservadoras, mas como esse é um  processo  

centralizador, que exige regras e normas burocráticas, tem sido abandonado, 

por inibir a flexibilidade e a liberdade das pessoas; por meio da comissão de 

avaliação que tem membros permanentes (presidente, o dirigente do órgão de 

gestão de pessoas e um especialista em avaliação de desempenho) e 

membros transitórios (gerentes de cada avaliado e seu superior) e por último, a 

avaliação de 360º. Essa última se refere ao contexto geral que envolve cada 

pessoa, e sendo feita de um modo circular, mantendo o superior, os 

funcionários, os clientes internos e externos, os fornecedores e todas as 

pessoas envolvidas de uma forma entrelaçada. 

 

Para Vroom(1997) a avaliação por competências constitui-se na mais nova 

abordagem e tendência das organizações, propondo uma reformulação do 

papel dos funcionários no sistema de avaliação. Nesta concepção os próprios 

funcionários é que fazem uma auto-avaliação, identificando-se tanto seus 

pontos fracos como seus pontos fortes e seus potenciais para propor e 

alcançar metas. No modelo de gestão por competências a avaliação é apenas 

uma ferramenta que auxilia o funcionário a clarear para si mesmo e para a 

organização, quais as competências que possui e quais deverão buscar, 

desenvolver ou incrementar, alinhadas às competências da própria 

organização. 

 

De acordo com Hipólito e Reis (2002, p.50,51), as principais tendências do 

processo de avaliação caminham no sentido de um alinhamento cada vez 

maior com a estratégia da empresa. Para tanto tem-se inserido, com 
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freqüência, nos cenários das avaliações a utilização de modelos de gestão por 

competências e a adoção de metas e indicadores de desempenho,  que são 

desdobramentos da estratégia organizacional e balanceiam indicadores 

financeiros com indicadores de outra natureza: clientes, processos, inovação, 

pessoas etc.,com o  estabelecimento integrado de metas corporativas, de 

grupos/equipes e individuais. Também tem-se utilizado modelos que integram 

as diferentes funções de gestão de pessoas, ou seja, a aplicação de sistemas 

que orientam tanto a gestão do desempenho quanto ações de seleção, 

desenvolvimento, carreiras, promoção etc. Os modelos de gestão de pessoas 

por competências, mais uma vez, se enquadram nessa categoria. 

 

Segundo Guimarães, Nader e Ramagem (1998), diversas organizações têm 

recorrido à utilização de modelos de gestão por competências, objetivando 

planejar, selecionar e desenvolver competências necessárias ao respectivo 

negócio. Nesse sentido a gestão por competências faz parte de um sistema 

maior de gestão organizacional. Ela toma como referência a estratégia da 

organização e direciona suas ações de recrutamento e seleção, treinamento, 

gestão de carreira e formalização de alianças, entre outras, para captação e o 

desenvolvimento das competências necessárias para atingir seus objetivos. 

 

Para Leme (2006) a avaliação de desempenho tradicional tornou-se obsoleta, 

faz parte do passado, em seu lugar tem merecido destaque a avaliação de 

desempenho com foco em competências, com uma face inovadora e futurista. 

Esta olha para o futuro, que é o desenvolvimento das pessoas, valorizando os 

resultados alcançados no passado, como premissas para a criação de novas 

estratégias e alternativas de melhoria e crescimento profissional e alinhamento 

às metas da organização. 

 

Pode-se inferir que a gestão de competências e a de desempenho devam ter 

como objetivo maior não somente a melhoria das performances profissional e 

organizacional, mas, principalmente, o desenvolvimento das pessoas em um 

sentido mais amplo. Somente assim a competência e o desempenho 

representariam, ao mesmo tempo, um valor econômico para a organização e 

um valor social para o indivíduo. 
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Para Hipólito e Reis (2002) avaliação tem sido cada vez mais compreendida 

como um espaço para negociação e equilíbrio entre expectativas da empresa e 

da pessoa, balizando-se decisões que contribuam para ambas as partes, 

fortalecendo o papel dos gerentes como coaches no apoio ao desenvolvimento 

e à melhoria de desempenho, seguida de um processo de feedback e encarada 

como oportunidade de autoconhecimento. 

 

A sistematização da avaliação vem sendo utilizada também como subsídio à 

tomada de decisão gerencial dentro das organizações. É importante que a 

avaliação de desempenho seja aceita por ambas as partes - avaliador e 

avaliado - principalmente no sentido de entender que ela vai trazer algum 

benefício, tanto para o funcionário quanto para a organização. 

 

Avaliações fazem parte do cotidiano de qualquer organização, sendo 

necessárias para averiguar a correção das ações organizacionais e identificar 

as necessidades de treinamento e reciclagem dos indivíduos. Assim, ela 

deveria ser entendida pelos servidores do quadro administrativo da SEE-MG, 

como um instrumento de construção e não de perseguições políticas.  

 

A condução do processo de forma planejada e bem estruturada é que vai dar 

ou não credibilidade ao processo. Aliás avaliação de desempenho no serviço 

público deveria ser estritamente direcionada à administração do trabalho, 

visando detectar as dificuldades funcionais em relação ao objetivo finalístico da 

instituição, para então promover-se a reciclagem e o treinamento dos 

indivíduos. 

   

A avaliação de desempenho tem interface direta com a cultura organizacional. 

E por meio das atitudes e comportamentos dos indivíduos é que se percebe a 

resistência às mudanças, a dificuldade em aceitar o novo, principalmente 

quando não há o entendimento necessário do fenômeno proposto em toda a 

sua extensão. 
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De acordo com Acuña e Fernandez (1995, p.80-109), as mudanças 

organizacionais referem-se à alteração de um certo estado de coisas internas 

da organização, como conseqüência de uma nova forma de comportamento 

coletivo. Essa alteração na realidade só se dá por meio das pessoas, uma vez 

que são elas que tem a capacidade de aprender e contribuir  para que a 

mudança se concretize e possa ser difundida e internalizada. Sem as pessoas, 

as mudanças não se processam, é preciso a atuação e vontade de seus atores 

sociais para que elas aconteçam. E mudar enseja alterar a cultura 

organizacional, isto é, desmantelar sistemas e coisas já consolidadas, na busca 

de acompanhar a dinâmica evolutiva. 

 

A implantação da avaliação de desempenho dos servidores do quadro 

administrativo da SEE-MG teve como objetivos promover a melhoria do 

desempenho das pessoas, a satisfação destas, a modernização da máquina 

estatal  e a mudança de comportamento dos atores envolvidos. 

 

A cultura organizacional propicia aos indivíduos uma interpretação da 

realidade, dando-lhes sentido e significado, sendo capaz de modelar formas de 

gestão e comportamentos, além de consolidar a prática de valores 

considerados essenciais à organização.  Dessa forma, as pessoas devem 

abandonar formas de conduta que tenham se mostrado funcionais no passado 

e se voltar para comportamentos considerados úteis a uma nova situação. 

 

Nas instituições públicas a cultura organizacional passa pelo investimento que 

as pessoas fazem ao dedicarem tempo, energia e conhecimento na construção 

das organizações e da sociedade na qual estão inseridas, com suas crenças e 

valores.  

 

A implementação da avaliação de desempenho, pressupõe um extenso 

processo de aprendizagem coletiva e reorientação da organização pública. Na 

medida em que seus atores envolvidos, constroem uma nova realidade a partir 

de um canal de comunicação aberto e orientado para novas e constantes 

aprendizagens. Aprender com o resultado daquilo que se avalia, enxergando 
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novas possibilidades, é a melhor forma de se utilizar da avaliação, para que 

assim possam ser promovidas mudanças significativas no contexto laborativo. 

         

2.4 – Sistemas ou métodos de avaliação de desempenho 

  

Atualmente tem se multiplicado os métodos de avaliação de desempenho, com 

diferentes tipos de instrumentos, por meio dos quais as organizações procuram 

levantar as principais características dos indivíduos em ambientes de trabalho. 

  

Um dos fatores determinantes do sucesso da avaliação de desempenho está 

na escolha adequada do instrumento ou instrumentos que vão ser utilizados.  E 

a partir dos objetivos pretendidos com a avaliação de desempenho será 

possível a escolha do instrumento ideal ou mais recomendável para sua 

implementação. 

 

Existem vários métodos de avaliação de desempenho. Segundo Chiavenato 

(1999), os métodos mais comuns são: o método da Escala Gráfica, sendo um 

método que permite a Avaliação do Desempenho das pessoas através de 

características previamente estabelecidas, e que são graduadas através da 

descrição de desempenhos adequados ou inadequados. Representa o 

desempenho do avaliado de forma gráfica em cada um dos fatores da ficha de 

avaliação. O objetivo principal é a verificação rápida do desempenho do 

avaliado e ainda a análise das características nas quais o desempenho inferior 

proporciona condições de melhoria.  

 

Conforme Chiavenato (1999) para eliminar a superficialidade, a generalização 

e a subjetividade do método da escala gráfica, surgiu o método da escolha 

forçada que consiste em avaliar o desempenho dos indivíduos, através de 

frases descritivas, de determinados tipos de conduta e de rendimento em 

relação às tarefas que lhe foram atribuídas. As frases são agrupadas em 

blocos, tem valores de aplicabilidade iguais e valores discriminados distintos. 

São também criteriosamente selecionadas por meio de um processo de 

validação estatística, e refletem os principais tipos de comportamento, 

associados ao desempenho na empresa  
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Tem-se também a pesquisa de campo que é um dos métodos mais 

tradicionais, sendo desenvolvido com base em reuniões entre um técnico da 

área de Recursos Humanos com os superiores imediatos, visando avaliar o 

desempenho de cada funcionário da equipe. Através da análise de fatos e 

situações, durante estas reuniões são identificadas as causas e os motivos do 

desempenho do colaborador avaliado. Este método permite padronização do 

diagnóstico de desempenho de cada funcionário, possibilitando o planejamento 

do desenvolvimento profissional de cada um, em parceria com a chefia. 

 

Existe ainda o método dos Incidentes Críticos que não se preocupa em avaliar 

situações corriqueiras, mas sim, as extremamente críticas em relação ao 

comportamento, tanto positivo como negativo no trabalho, não exigindo um 

planejamento prévio, e sua aplicação pode ser dividida em três fases: 

observação do comportamento do subordinado; registro dos fatos significativos 

positivos ou negativos; pesquisa de atitude e comportamento. Por último, a lista 

de verificação que está baseada em uma relação de fatores da avaliação a 

serem consideradas (chek-lists) a respeito de cada pessoa, e que funciona 

como um lembrete para o avaliador. É uma simplificação do método das 

escalas gráficas (CHIAVENATO, 1999). 

 

Mas algumas críticas feitas a esses métodos citados, como geralmente 

burocratizados, rotineiros e repetitivos, permitiram que aos poucos fossem  

construídas  novas percepções sobre métodos de avaliação de desempenho. E 

chega-se na avaliação de desempenho como sendo a mesma baseada em 

índices objetivos de referências, que passam, segundo Chiavenato (1999, p. 

201), a balizar o processo, como: a) indicadores de desempenho global (de 

toda a empresa); b) de desempenho grupal (da equipe) e c) de desempenho 

individual (da pessoa). 

 

Assim, novas visões da gestão de pessoas são recomendadas e o foco se 

instala nas pessoas que fazem parte da organização, tanto interna quanto 

externa às organizações, aliando-se aos métodos modernos de avaliação do 

desempenho, representados pela avaliação participativa  por objetivos (APPO), 
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a avaliação de desempenho de 360º e as novas mudanças no perfil de 

funcionários. 

 

A Avaliação Participativa por Objetivos ou (APPO), caracteriza-se como uma 

forma participativa da definição dos objetivos empresariais, enfatizando os 

colaboradores, procurando o comprometimento das pessoas em relação aos 

objetivos organizacionais, através de um processo participativo, motivador e 

que torne o ambiente de trabalho mais agradável, comunicativo e produtivo. O 

ciclo da APPO consiste em definir objetivos e responsabilidade, desenvolver 

padrões de desempenho, avaliar o desempenho e novamente redefinir 

objetivos e assim sucessivamente. Os principais problemas ocorridos na 

aplicação deste método, são provenientes de erros gerenciais na hora da 

aplicação e no feedback dos resultados obtidos, pois o avaliado precisa ter 

uma clara percepção e noção de como está caminhando para poder avaliar o 

seu esforço/resultado alcançado e tirar suas conclusões (CHIAVENATO, 1999). 

 

E a Avaliação 360º como um método que consiste em um processo dinâmico, 

fácil de aplicar, sigiloso e com credibilidade, realizado entre profissionais 

pertencentes ao mesmo círculo de influência empresarial, isto é: clientes, 

superiores, parceiros, fornecedores, subordinados e o profissional em foco, 

representando uma avaliação onde será avaliado por um grupo de até dez 

profissionais, incluindo sua auto-avaliação. Baseado em feedbacks 

confidenciais este método traz uma informação mais corrente, menos restrita e 

mais justa, sabendo-se que o funcionário avaliado poderá saber onde e o que 

está errado e procurar corrigir seus pontos negativos, procurando manter e/ou 

melhorar pontos positivos. Quando compara os resultados das avaliações 

feitas por outros como suas próprias percepções, o avaliado é envolvido num 

processo de reflexão que lhe permite ter maior consciência de seus atos e das 

consequências dos mesmos sobre os outros. As vantagens como a justiça, a 

exatidão, o valor do feedback e a motivação colaboram para mudanças de 

comportamento. As limitações da avaliação 360º é que nem todos estão 

preparados para aplicá-la produtivamente. Mesmo sendo tomados todos os 

cuidados possíveis, o processo sempre envolverá certo grau de subjetividade 
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nas avaliações e diferentes ângulos de visão dos fornecedores de feedback, 

mesmo sendo eles de  uma mesma fonte (CHIAVENATO, 2002). 

 

Para a implementação da avaliação 360º é necessário o delineamento do perfil 

de liderança e desenvolvimento do instrumento de feedback, iniciando-se o 

processo quando a organização define os procedimentos a serem utilizados. 

Os feedbacks tendem a ser mais honestos, e o treinamento para os 

participantes na utilização deste método de avaliação são necessários.  

 

Na atualidade, a avaliação de desempenho, está sendo vista sob um novo 

prisma, com o foco em competências, identificando-se nos colaboradores o que 

eles efetivamente entregam para a organização. Dessa maneira, a gestão de 

pessoas por competências não pode se ater exclusivamente no conceito do 

CHA – Conhecimentos, Habilidades e Atitudes, isso porque, mesmo sendo ele 

fundamental, não é suficiente para dar conta da realidade enfrentada pelas 

organizações (LEME, 2006). 

 

No entanto, não se pode desprezar tudo o que foi feito até agora, como se tudo 

estivesse errado,  mas é necessário que seja atualizado e aperfeiçoado o 

método, enfatizando a complexidade das funções, atividades, atribuições e 

responsabilidades, bem como aquilo que é entregue à organização pelo 

indivíduo, “o fato de as pessoas possuírem determinado conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, não é a garantia de que elas irão 

agregar valor à organização”(DUTRA apud LEME, 2006, p.5). 

 

Deve-se então proceder-se a uma espécie de reciclagem do processo vigente, 

para melhor servir à organização adequando-o às potencialidades dos 

funcionários dentro da organização. 

 

Sendo assim, compreende-se que a capacidade de um profissional para a 

execução de uma determinada função, não se resume em uma simples 

avaliação técnica e comportamental, mas engloba vários outros fatores. 
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As organizações devem ficar atentas para não se equivocarem e utilizar a 

aplicação do mapeamento de competências e implantação da avaliação 

nomeando-as de avaliação de desempenho, haja vista que o CHA 

(competências, habilidades e atitudes) não é desempenho ou performance do 

funcionário em questão. O CHA (competências, habilidades e atitudes) se 

relaciona diretamente e intrinsecamente com o desempenho, mas não significa 

que ele seja o desempenho. 

 

Partindo da definição de Parry apud Leme (2006) competências são: 

 Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionadas, 
 que afeta parte considerável da atividade de alguém, que se relaciona com seu 
 desempenho, que pode ser medido segundo padrões preestabelecidos, e que 
 pode ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento. (LEME, 2006, 
 p.65. 
 

 

Para Leme (2006) o que já foi feito até o momento ou o que se encontra pronto, 

é extremamente fundamental para um processo estruturado, mas requer 

complemento contínuo para se adequar aos acontecimentos contemporâneos. 

E é de suma importância entender que avaliação de competência técnica e 

avaliação de competência comportamental fazem parte do processo da 

avaliação de desempenho, mas precisa ser levado em  consideração a entrega 

do indivíduo e obviamente a complexidade de sua função. 

 

Ressalte-se ainda que, em meio aos diversos questionamentos a respeito da 

avaliação de desempenho outros pontos a serem considerados devem ser a 

função e o cargo desempenhado e ocupado pelo indivíduo. Segundo Leme 

(2006) cargo é o que se encontra na folha de pagamento, é o registro presente 

na carteira, já a função representa o que o colaborador deve ser ou fazer em 

sua função na organização. “Afinal somos o que fazemos, e não o que está 

registrado em um contrato” (LEME, 2006, p.9). 

 

Leme (2006) acredita ser de grande valia compreender o objeto da avaliação 

de desempenho, e considera importante compartilhar fatores que embora 

pareçam claros, podem ser esquecidos ao implantar-se uma avaliação de 

desempenho. 
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Primeiramente deve-se ter em vista o significado de empenho, que é a 

aceitação de um desafio, procurando alcançar o resultado desejado. E 

desempenho é o resgate através da avaliação, para saber se os resultados 

foram alcançados. 

  

Dessa maneira, entende-se que ao fazer uma avaliação de desempenho, a 

organização deve ter claro o que foi pactuado com o funcionário para que este 

não seja avaliado por algo que não lhe cabia empenhar ou desempenhar. 

 

Medir o resultado do trabalho de pessoas deixa de ser um mito quando se 

consegue construir bons indicadores de desempenho, que possam transmitir 

uma ideia concreta do que se quer verificar e medir e que permitam uma 

linguagem objetiva e universal, propícia ao entendimento e à análise. 

 

Não existem indicadores de desempenho ideais, no entanto eles devem ser 

construídos de acordo com as metas organizacionais, de forma transparente, 

compreensível e controlável, para que assim eles não induzam ao stress e a 

ansiedade dos avaliados. 
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3.0 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MINAS GERAIS 

 

A avaliação de desempenho no Estado de Minas Gerais foi constituída a partir 

de um amplo programa de reforma administrativa, implementado no governo 

atual, denominado Choque de Gestão 1ª Geração em 2003:6 “Pessoas, 

qualidade e inovação na administração pública”. É verdade que o estado não 

fez nada mais do que ratificar o que já era uma previsão da Constituição 

Federal de 1988 em seu art. 37 e seus incisos e a Emenda Constitucional nº19 

de 05 de junho de 1998, que reestruturou a organização do Estado, as rotinas 

de trabalho, a cultura e o comportamento da administração pública, visando, 

principalmente, tornar eficiente o atendimento às necessidades e exigências da 

sociedade - cada vez mais vigilante – na forma de prestação de melhores 

serviços. 

 

A avaliação de desempenho dos servidores públicos estaduais é obrigatória 

tanto para os servidores estáveis, isto é, os que já cumpriram o estágio 

probatório, como para aqueles recém nomeados, em virtude de aprovação em 

concurso público. 

 

No âmbito do Estado de Minas Gerais a Lei Complementar nº 71/2003 de 

30/07/2003 implantou a avaliação de desempenho individual na Administração 

pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo de Minas Gerais, 

regulamentada pelo Decreto nº 43.672, de 04/12/2003(alterado pelos Decretos 

43.810 de 20/05/2004 e  43.843, de 05/08/2004), e Resolução SEPLAG nº 15 

de 22/03/2004, a tornando obrigatória para o servidor estável, ocupante de 

cargo de provimento efetivo e do detentor de função pública, e Resolução nº 23 

de 22/04/2004, para o servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de função 

pública em exercício de cargo em comissão ou função gratificada. 

 

A avaliação de desempenho tem por objetivos valorizar e reconhecer o 

desempenho eficiente do servidor; aferir seu desempenho no exercício de 

cargo ocupado ou função exercida; identificar suas necessidades de 

capacitação; fornecer subsídios à gestão da política de recursos humanos; 
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contribuir para a implementação do princípio da eficiência na Administração 

Pública do Poder Executivo Estadual; identificar habilidades e talentos do 

servidor; estimular a reflexão e a conscientização do papel que cada servidor 

exerce no contexto organizacional e ser instrumento de alinhamento das metas 

individuais com as institucionais (DECRETO Nº 43.672/03, art.5º). 

 

O art. 6º prevê como será utilizado o resultado obtido na Avaliação de 

Desempenho Individual: 

 a) como requisito para o cálculo do Adicional de Desempenho – ADE, nos termos da 
 Lei    nº 14.693, de 30 de julho de 2003;   
 b) como requisito necessário ao desenvolvimento, na respectiva carreira, do servidor 
 público estável, ocupante de cargo de provimento efetivo e do ocupante de cargo 
 efetivo correspondente à função pública a que se refere a Lei nº 10.254 de 20 de julho 
 de 1990, efetivado  nos termos da legislação vigente por meio de progressão e 
 promoção; 
 c) como requisito necessário para o pagamento de prêmio por  produtividade aos 
 servidores públicos civis dos Órgãos e Entidades que celebrem Acordo de Resultados, 
 nos termos do art. 33 da Lei nº 14.694 de 30 de julho de 2003;   
 d) para fins de aplicação de pena de demissão ao servidor público estável, nos  termos 
 do inciso III, do §1º do art. 35 da Constituição do Estado; e 
 e) para fins de dispensa do detentor de função pública, nos termos do  art. 108 do Ato 
 das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas 
 Gerais. 

 

O Decreto nº 43.764 de 16/03/2004 regulamentou a Avaliação Especial de 

Desempenho (AED) do servidor público civil em período de estágio probatório 

na Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo 

do Estado de Minas Gerais. 

 

Além das finalidades elencadas no art. 5º do Decreto nº 43.672/2003, o 

resultado obtido na Avaliação Especial de Desempenho será utilizado para 

conferir estabilidade ao servidor público considerado “apto” e também para fins 

de exoneração do servidor público considerado “inapto” ou “infrequente”. 

 

De acordo com a proposta do governo de Minas Gerais através do Manual de 

Avaliação de Desempenho Individual – ADI do Governo de Estado de Minas 

Gerais (2004), a importância da avaliação está tanto para o avaliado quanto 

para a chefia e a Administração Pública e sociedade. 
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Para o servidor avaliado, permite o seu crescimento pessoal e profissional, 

através de um retorno formal e sistematizado de seu desempenho. 

Conhecendo e sendo orientado, quanto às suas qualidades e também 

dificuldades, o servidor poderá conseguir maior segurança no desempenho de 

suas funções e aumentar sua motivação, contribuindo assim para seu 

desenvolvimento e da organização em que trabalha, sendo também insumo 

para a sua capacitação. Além disso, o resultado da avaliação de desempenho 

individual é um dos critérios para seu crescimento na carreira, bem como para 

apuração do Adicional de Desempenho e do Prêmio por Produtividade, que são 

formas de valorização por seu desempenho e prestação de bons serviços. 

 

Para a chefia permite conhecer melhor sua equipe de trabalho, possibilitando 

um melhor aproveitamento dos indivíduos na distribuição das tarefas alinhadas 

à capacidade de cada um. Permite ainda constatar se o desempenho dos 

servidores está alinhado aos objetivos e metas do Órgão ou Entidade, 

descobrindo competências e deficiências. 

 

A avaliação de desempenho do trabalhador do serviço público de Minas Gerais 

deve ser vista, segundo prescreve a legislação vigente, como um processo e 

não como um produto acabado, o que significa avaliá-lo continuamente e com 

o objetivo maior de possibilitar a reflexão e a compreensão do que seja o 

processo em sua proposta de aperfeiçoamento profissional e comportamental, 

voltado para a prestação de serviços de qualidade à população, de um modo 

geral. 

 

Inicialmente a Lei nº 71/2003 estabeleceu onze critérios a partir dos quais eram 

aferidos o desempenho de todos os servidores, com o intuito de conferir 

uniformidade aos processos nos órgãos e entidades do Poder executivo do 

Estado, assim definidos: qualidade do trabalho, produtividade no trabalho, 

iniciativa, presteza, aproveitamento em programas de capacitação, 

assiduidade, pontualidade, administração do tempo e tempestividade, uso 

adequado dos equipamentos e instalações de serviço, aproveitamento dos 

recursos e racionalização dos processos e capacidade de trabalho em equipe. 

Recentemente por força da publicação da Resolução Conjunta 
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SEPLAG/SEEMG nº 7110 de 06 de julho de 2009, uma nova metodologia foi 

definida para a avaliação de desempenho, reduzindo os 11 critérios para 

apenas 04 critérios que passam a ser: Desenvolvimento Profissional, 

Relacionamento Interpessoal, Compromissos Profissional e Institucional e 

Habilidades Técnicas e Profissionais. Também foi alterado o período avaliatório 

que até então ocorria em 03 etapas ao longo do ano, passando agora a ocorrer 

durante os doze meses corridos, tornando o processo de avaliação de 

desempenho mais objetivo. Cada critério possui itens ou descritores, em 

quantidades variadas, que se constituem nos parâmetros a serem utilizados 

para mensurar o desempenho considerado, com a finalidade de especificar 

comportamentos e condutas. 

 

Neste estudo focamos os critérios adotados de 2003 a 2009, visto que a nova 

proposta, a partir da Resolução Conjunta Seplag/SEE nº 7110, de 06 de julho 

de 2009, está sendo implementada no ano de 2010. 

 

Os parágrafos 2º do artigo 44 do Decreto nº 43.672/2003 e do artigo 42 do 

Decreto nº 43.764/2004 possibilitam aos Órgãos e Entidades, em virtude de 

suas peculiaridades, estabeleceu metodologia própria para a implementação 

da Avaliação de Desempenho Individual e Avaliação Especial de Desempenho, 

mediante aprovação da Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, por 

meio de Resolução Conjunta do titular da Secretaria a qual o órgão for 

subordinado ou a Entidade for vinculada e do Secretário de Estado de 

Planejamento e Gestão, desde que respeitadas as diretrizes estabelecidas nos 

citados decretos como também as prescrições posteriores da SEPLAG. 

 

A avaliação de desempenho individual e a avaliação institucional passam a ser 

institutos prioritários dentro do quadro de gestão adotado no Estado e 

constituem, juntamente com outras medidas de macro-gestão, um modelo de 

gestão de recursos humanos baseado no sistema meritocrático, alinhados com 

os objetivos da gestão por competências. 
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3.1 – O Processo de avaliação de desempenho na Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais 

 

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais – SEEMG foi criada pela 

Lei Delegada nº 1.147 de 06 de setembro de 1930, tendo por finalidade 

planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações 

setoriais a cargo do Estado, relativas à garantia e à promoção da Educação, 

com a participação da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e para o trabalho, tendo 

sido a elas atribuídas várias competências, dentre as quais a de realizar a 

avaliação da educação e dos recursos humanos da mesma. 

 

A SEEMG passou por várias alterações ao longo de sua história, a fim de 

adequar-se a novos momentos, demandas e propostas, e de acordo com a sua 

estrutura orgânica atual, conta com quarenta e seis Superintendências 

Regionais de Ensino (SRE) e uma Unidade Central, para administrar técnica e 

financeiramente suas 3920 escolas juntamente com seus servidores.(dados 

consolidados Censo Escolar 2008). 

 

A Unidade Central da Secretaria está dividida em Gabinete, Assessorias e 

quatro Subsecretarias, a de Desenvolvimento da Educação Básica, a de 

Informações e Tecnologias Educacionais, a de Gestão de Recursos Humanos 

e a de Administração do Sistema Educacional. A Subsecretaria de Gestão de 

Recursos Humanos é a responsável pela avaliação de desempenho de todos 

os servidores da educação, tanto professores quanto técnicos das áreas 

pedagógica e administrativa. (Lei Delegada n. 59 de 29/01/2003, 

regulamentada pelo Decreto n. 43.238 de 27/03/2003). 

 

No ano de 2004 foi regulamentada a legislação que instituiu a avaliação de 

desempenho no serviço público estadual, bem como a metodologia a ser 

utilizada, então, foi publicada a Resolução SEE nº 533, de 28/04/2004, 

constituindo a Comissão de Implantação da Avaliação de Desempenho na 

SEEMG, presidida pelo Secretário Adjunto da Educação; o seu Parágrafo 

Único do Art. 2º facultou a indicação de técnicos da SEEMG para a 
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operacionalização dos trabalhos estabelecidos pela Comissão de Implantação, 

tendo sido indicados doze técnicos efetivos, de áreas variadas, para compor a 

Equipe Técnica responsável pela reformulação do processo em toda a rede 

educacional do Estado. 

 

Percebe-se que a SEEMG criou sua própria metodologia de implementação da 

Avaliação de Desempenho, usando da autonomia prevista nos parágrafos 2º 

Decreto 43.672/2003 e do art. 42 do Decreto 43.764/2004, respeitando as 

especificidades de cada setor a ser avaliado. 

 

Foram elaborados pelas Comissões de Implantação e Equipe Técnica, normas  

específicas para a Educação, uma vez que a metodologia geral não atendia às 

peculiaridades da área, normas estas formalizadas por meio de Resoluções 

Conjuntas SEPLAG/SEEMG, no total de quatro, para atender aos servidores 

estáveis (Resolução nº 5645/2004), estáveis ocupantes de cargos 

comissionados (Resolução nº 5681/2004), em estágio probatório ocupando 

cargos comissionados (Resolução nº 5759/2005). Por força da Lei 

Complementar nº 100 de 05/11/2007 e do Decreto 44.674 de 13/12/2007 os 

servidores designados em escolas foram efetivados, e por meio da Resolução 

SEPLAG nº 031 de 29/08/2007, foram instituídos procedimentos para a 

avaliação de desempenho dos mesmos. 

  

3.2– A avaliação de desempenho específica dos servidores do quadro 

administrativo da Secretaria de Estado da Educação 

 

Devido o expressivo número de servidores da SEEMG, fez-se necessário o 

agrupamento dos mesmos por segmentos, considerando-se as especificidades  

dos cargos ocupados e funções exercidas.  O segmento 3 agrupa o Pessoal 

Administrativo: Analistas, Técnicos, Auxiliares, Agentes de Administração, 

Motoristas, Oficiais de Serviços Gerais, Ajudantes de Serviços Gerais, 

Especialistas de educação e Professores lotados em caráter excepcional e, ao 

mesmo tempo, em exercício nas Unidades Central e Regionais da SEEMG. 
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Visando dar o mínimo de objetividade possível ao processo, inicialmente, foram 

criados onze critérios com descritores específicos de desempenho, onde cada 

descritor recebia pontuação de 1 a 4, compondo o resultado final nos 03  

períodos  avaliatórios, conforme metodologia detalhada no Manual de 

Avaliação de Desempenho Individual (Comissão de Implantação e Equipe 

Técnica, 2004 p. 37). Com a publicação recente da Resolução Conjunta 

SEPLAG/SEE nº 7110 de 06/07/2009, foram alterados os critérios de 

avaliação, o período avaliatório e a metodologia de ADI - Avaliação de 

Desempenho Individual e AED - Avaliação Especial de Desempenho, ficando 

assim definidos: o processo de Avaliação de Desempenho Individual ocorrerá 

de 1º de janeiro a 31 de dezembro do mesmo ano, devendo ser formalizado 

com o PGDI – Plano de Gestão do Desempenho Individual e o Termo de 

Avaliação; os critérios de avaliação e os respectivos descritores com valoração 

máxima de 100 pontos passaram a ser: Desenvolvimento Profissional, 

Relacionamento Interpessoal e Institucional, Compromissos Profissional e 

Institucional e Habilidades Técnicas e Profissionais. A pontuação em cada 

descritor passa a ser por consenso da Comissão de Avaliação ou na falta deste  

a média aritmética. 

 

A Equipe Técnica da SEEMG foi a responsável pela metodologia de 

implementação do processo de avaliação de desempenho, bem como pelas 

propostas de alterações da mesma e trabalhou sempre no sentido de clarear 

ao máximo suas premissas, tendo em vista um processo tão minucioso e 

complexo. 

 

A área de Recursos Humanos (RH) da SEEMG responsável por gerenciar o 

processo em todo o Estado de Minas Gerais, encontrou muitas dificuldades 

para atender às inúmeras demandas recebidas, devido ao pouco número de 

pessoas para executar tamanha empreitada.  O servidor avaliado é o maior 

interessado, por vezes se mostrava indiferente e desinteressado de tudo, 

vendo no processo da avaliação de desempenho uma imposição do sistema. 
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Para realizar a avaliação, foi instituída uma Comissão de Avaliação, composta 

de cinco servidores, a chefia imediata que a preside, dois membros eleitos 

pelos servidores, dois membros indicados pela chefia imediata do servidores. 

 

Nesse contexto, foram definidos os primeiros critérios e descritores para a 

avaliação de desempenho, que inicialmente contava eram 11 e respectivos 

descritores. A Resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 7110 de 06/07/2009, 

revogou a Resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 5645 de 13/08/2004, 

instituindo novos critérios, reduzindo de 11 para 04, sendo que estes estão 

sendo utilizados a partir do ano de 2010 -  mantendo-se os descritores -   para 

os servidores do quadro administrativo da SEEMG, dos cargos Analista 

Educacional e Assistente Técnico Educacional,  conforme listados abaixo: 

1) Critério I – DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

2) Critério II – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL  

3) Critério III – COMPROMISSOS PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL   

4) Critério IV – HABILIDADES TÉCNICAS E PROFISSIONAIS  

 

A utilização do resultado da avaliação de desempenho individual poderá gerar: 

Adicional de desempenho, desenvolvimento na carreira, prêmio por 

produtividade e a perda de cargo efetivo ou função pública. 

O Adicional de Desempenho – ADE – é uma vantagem pecuniária, instituída 

pela Lei nº 14.693 de 30 de julho de 2003, a ser concedida ao servidor que 

ingressou no serviço público após a publicação da Emenda à Constituição do 

Estado nº 57, de 15 de julho de 2003, a àquele que por ele optar em 

substituição às vantagens por tempo de serviço que venham a ter direito de 

percebê-las. 

 

O ADE (adicional de desempenho) não poderá ser concedido aos servidores 

ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão e aos servidores que 

percebam vantagens que estimulem a produtividade individual ou institucional, 

disciplinados por normas legais específicas, à exceção do Prêmio por 

Produtividade. 
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Os servidores que se afastarem do exercício de suas atividades ou que 

estiverem em exercício em Órgão ou Entidade de outro Poder do Estado ou em 

outro ente da federação, terão suspenso o direito à percepção do ADE. 

 

O ADE será concedido mensalmente e poderá até 70% do valor do vencimento 

básico do servidor e um dos critérios de sua apuração é o resultado da 

avaliação de desempenho individual, ou seja, quanto maior a pontuação do 

servidor na avaliação, maior será o valor do adicional de desempenho. 

 

O valor do Adicional de Desempenho será composto de 50% da pontuação 

obtida pelo servidor na avaliação de desempenho individual, 40 % da 

pontuação obtida pelo órgão na Avaliação Institucional e 10% da pontuação 

obtida pelo servidor em função de sua formação e de seu aperfeiçoamento 

profissional. 

 

Apenas os órgãos e entidades que firmarem Acordo de Resultados serão 

submetidos à Avaliação Institucional. Sendo assim, nos órgãos e entidades que 

não forem submetidos à Avaliação Institucional, serão consideradas, para 

cálculo do ADE, somente as parcelas correspondentes à avaliação de 

desempenho individual e à formação e aperfeiçoamento profissional do 

servidor. 

 

Caberá à unidade setorial de recursos humanos apurar o valor do ADE de cada 

servidor e informar à SEPLAG o montante estimado de recursos necessários 

ao pagamento integral do ADE em cada mês, no período compreendido entre 

1º a 31 de julho de cada ano.  

 

Desenvolvimento na Carreira 

A matéria que disciplina o desenvolvimento das carreiras da Educação Básica 

está prevista na Lei nº 15.293 de 05 de agosto de 2004. 

 

O pagamento de Prêmio por Produtividade, instituído pela Lei nº 14.694 de 30 

de julho de 2003, é uma das formas de aplicação dos recursos orçamentários 



- 41 -  

provenientes da economia de despesas correntes em cada órgão ou entidade 

que venha firmar Acordo de Resultados. 

 

O Prêmio por Produtividade será concedido ao servidor que obtiver pontuação 

igual ou superior a 50% da pontuação máxima da Avaliação de Desempenho 

Individual ou da Avaliação Especial de Desempenho (servidor em estágio 

probatório). 

 

Os servidores ocupantes exclusivamente, de cargo de provimento em 

comissão terão direito a receber a parcela fixa do Prêmio por Produtividade, 

uma vez que estes serão avaliados por uma comissão especificamente 

formada para esse fim. 

 

O Prêmio por Produtividade será pago em parcela única, mediante lançamento 

em folha de pagamento do servidor e não poderá ser incorporado à 

remuneração nem aos proventos de aposentadoria ou pensão do servidor. E 

ainda, não servirá de base de cálculo para outro benefício ou vantagem nem 

para a contribuição à seguridade social. 

 

Dentre os instrumentos mais importantes do processo de avaliação de 

desempenho está o PGDI – Plano de Gestão de Desenvolvimento Individual, o 

qual tem por finalidade ser instrumento de gestão para a chefia imediata e 

possibilitar que a Comissão de Avaliação conheça o trabalho desenvolvido pelo 

servidor em um determinado período. O PGDI deve ser elaborado no início do 

período avaliatório e sempre que o servidor mudar de função ou unidade de 

exercício, devendo ser discutido entre a chefia imediata e o servidor, a fim de 

que as metas e ações sejam estabelecidas de comum acordo e monitorados os 

seus resultados. Ele constitui também um instrumento de feedback da chefia 

para o servidor, quanto ao desempenho parcial do trabalho desenvolvido e 

permite ainda, a correção de falhas durante o seu acompanhamento. 

 

Ao se analisar os critérios e seus respectivos descritores percebe-se a grande 

complexidade que envolve o processo de avaliação de desempenho, o que 

culmina com a dificuldade de entendimento por parte dos servidores 
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administrativos da SEEMG. Não se trata de critérios simples de serem 

compreendidos ou mesmo mensurados, ao contrário, eles são de difícil 

interpretação. E os resultados obtidos na avaliação de desempenho geram 

conseqüências que afetam diretamente o servidor, ensejando premiação ou 

punição, criando para estes expectativas e ansiedade. 

 

3.3 - Análise sobre os aspectos relevantes quanto ao entendimento do 
processo de avaliação de desempenho individual por parte servidores do 
quadro administrativo da Secretaria de Estado da Educação 
 
 
Foram distribuídos 50(cinquenta) questionários para um universo de 78 

(setenta e oito) servidores dos cargos ANE(analista educacional) e 

ATE(assistente técnico educacional) do quadro administrativo da SEE-MG. O 

quadro é composto de 03(três) diretorias, sendo a Pedagógica com 23 

servidores, a Educacional com 25 servidores e a Administrativa-Financeira com 

30 servidores. O retorno dos formulários distribuídos foi de 45(quarenta e 

cinco). O questionário foi estruturado com perguntas abertas e objetivas. 

 

Um dos pontos que mais se destacam em todas as entrevistas realizadas é a 

falta de percepção dos servidores do quadro administrativo da Secretaria de 

Estado da Educação sobre as regras do processo da avaliação de 

desempenho, bem como para com os procedimentos que a permeiam.  

 

No universo de 45 entrevistados, 50% do total de respondentes afirmam ter 

conhecimento insuficiente no âmbito da legislação do processo de avaliação de 

desempenho. Muitos desconhecem ainda, o uso dos resultados e as 

conseqüências que eles podem gerar, o que pode ser observado na tabela 

abaixo: 

 

TABELA 1 – conhecimento da legislação do processo de avaliação de 

desempenho 

MUITO BOM BOM REGULAR INSUFICIENTE 

10% 20% 20% 50% 

 Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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Quanto ao conhecimento sobre os procedimentos da Avaliação de 

Desempenho, os quais envolvem a construção do PGDI (Plano de Gestão do 

Desempenho Individual), o acompanhamento ao longo do ano pela chefia 

imediata, a notificação, a maioria dos entrevistados desconhecem suas 

peculiaridades. 

 

Gráfico 1 – Conhecimento sobre os procedimentos da Avaliação de 

Desempenho

10%

20%

30%

40%

muito bom

bom

regular

insuficiente

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 

 

Sobre o conhecimento do SISAD - Sistema de Inserção de Dados da Avaliação 

de Desempenho, 50% não tem o conhecimento suficiente sobre o 

funcionamento e para que ele serve. No entanto, a falta de inserção dos dados 

em tempo hábil e corretamente, acarretam prejuízos para os servidores, uma 

vez que a progressão e promoção na carreira dependem totalmente da 

inserção dos dados da avaliação no SISAD. 

 

Gráfico 2 - Conhecimento sobre o SISAD (Sistema de Inserção de Dados da 

Avaliação de Desempenho) 
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Fonte: Pesquisa de Campo,2010 
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Conforme os resultados apurados, mais da metade do 45(quarenta e cinco) 

respondentes, ou seja 60%, afirmam não ter participado de nenhuma 

capacitação acerca do processo de avaliação de desempenho. 

 

Quando questionados sobre como solucionam suas dúvidas sobre o processo 

de avaliação de desempenho, a maioria dos entrevistados afirmam que 

recorrem aos colegas da SEEMG, e poucos procura ler a legislação pertinente 

ao processo, o que caracteriza uma negligência, pois é dever do servidor 

inteirar-se  da legislação que regulamenta o processo da avaliação de 

desempenho. 

 

Gráfico 3 – Como os servidores solucionam dúvidas sobre a avaliação de 

desempenho 

 

 

20%

45%

20%

15%
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colegas

DIAD

legislação

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 
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Já quanto a transparência do processo de Avaliação de Desempenho 

Individual, dentre os 45 respondentes, a maioria o considera pouco 

transparente. Nestes resultados percebe-se que para a maioria dos 

entrevistados o processo de avaliação de desempenho não está claro em seus 

objetivos, deixando parecer que muitos servidores não se interessam pelo 

mesmo. 

            

Gráfico 4 - Transparência do processo de Avaliação de Desempenho Individual 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 

 

 

Muitos desconhecem ainda, o uso dos resultados e as conseqüências que eles 

podem gerar para o seu desenvolvimento profissional. 
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Por último, quando questionados a respeito da influência que a Avaliação de 

Desempenho Individual pode ter sobre sua carreira, entre os 45 respondentes, 

60% afirmam que negativamente, fica evidente a falta de credibilidade por parte 

dos servidores sobre o processo de avaliação de desempenho, o que 

possivelmente justifica o desinteresse destes pelo processo. 

 

Gráfico 5 – Influência negativa ou positiva da Avaliação de Desempenho na 

carreira 

18%

60%

22%

positivamente

negativamente

nãosouberesponder

  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2010 

 

Constata-se um desconhecimento ou desinteresse dos servidores sobre os 

rumos que a Avaliação de Desempenho pode dar às suas respectivas carreiras 

e futuro profissional dentro da SEEMG. Percebe-se ainda, que não há uma 

mudança de comportamento por parte dos servidores frente aos desafios 

impostos pela avaliação, uma vez que dos resultados podem gerar a 

progressão ou promoção na carreira, ou ainda, punição como a demissão.  

 

Muitos dos entrevistados deixaram claro não acreditar ou mesmo entender em 

que a avaliação de desempenho pode contribuir para sua valorização, melhoria 

ou mesmo crescimento profissional. Observa-se também que alguns dos 

entrevistados não vêem a avaliação de desempenho como uma ferramenta 

profissional de gestão, mas sim um instrumento de “avaliação de afinidades”1 

entre chefia e avaliado, ou seja, o lado pessoal prevalece em detrimento do 

lado profissional. 

                                                 
1 “Avaliação de afinidades” – Termo transcrito de um questionário respondido na pesquisa der campo. 



- 47 -  

 

No entanto, como visto em Lucca (2007) uma avaliação de desempenho não 

deve ser encarada dessa forma. Pode ser um momento de construir um diálogo 

maior ao longo do ano e durante o processo para equilibrar as relações de 

insegurança e inferioridade hierárquica, avaliando o desempenho profissional 

do indivíduo de forma imparcial e objetiva. 
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4 – CONCLUSÃO 

 

A partir da análise da maneira como os servidores do quadro administrativo da 

Secretaria de Estado da Educação estão percebendo e entendendo o processo 

de avaliação de desempenho, percebe-se que pouco ou nada mudou o 

comportamento destes quanto às implicações ou punições que possam gerar 

para sua carreira. O modelo ou instrumento concebido para avaliar não 

permitiu promover e orientar o crescimento pessoal e profissional dos 

servidores do quadro administrativo da SEE-MG. 

 

Segundo Hipólito e Reis (2002, p. 48), em primeiro lugar, é preciso lembrar que 

o campo da avaliação de pessoas é repleto de nuances e subjetividade: de 

forma geral, o mesmo comportamento ou competência pode ser percebido e 

interpretado de maneira diversa pelas pessoas, o que vale dizer que existem 

diferentes formas de percepção dos envolvidos dentro do processo de 

avaliação, o que pode comprometer a precisão das avaliações.  

 

Hipólito e Reis (2002, p.49) sugere a utilização de critérios claros de avaliação, 

negociados e legitimados, como instrumento adequado de acompanhamento 

do profissional ou grupo. A ampla comunicação de objetivos, etapas e impactos 

do processo, deve ser de amplo conhecimento, criando um significado e 

enfatizando seus resultados positivos para a instituição e para cada profissional 

que dela faz parte. 

 

A capacitação dos usuários do sistema (avaliadores e avaliados) quanto à 

importância e utilidade de cada um dos instrumentos de avaliação utilizados e a 

compreensão das ações deles decorrentes, bem como a apresentação da 

avaliação como elemento de apoio ao desenvolvimento organizacional e 

profissional, desmistificando-se a relação usualmente estabelecida entre 

avaliação e punição. 

 

Percebe-se que não houve a participação dos servidores na construção do 

processo e dos instrumentos da avaliação de desempenho. Tal participação 
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poderia ter minimizado a visão negativa do processo de avaliação de 

desempenho, conforme evidenciado nas entrevistas realizadas. 

 

Nas entrevistas realizadas um dos pontos mais observados foi a falta de 

conhecimento pelos servidores do quadro administrativo da Secretaria de 

Estado da Educação, sobre a legislação e as etapas do processo de avaliação 

de desempenho, bem dos critérios da ADI – Avaliação de Desempenho 

Individual. 

 

Ao analisar-se a metodologia da ADI - Avaliação de Desempenho Individual 

definida para os servidores públicos estaduais estáveis, observa-se que os 

critérios com seus respectivos descritores são imprescindíveis na definição da 

nota final, conforme reza na Resolução Conjunta SEPLAG/SEEMG nº 7110 de 

06/07/2009, e que precisam ser bem compreendidos e alcançados, pois a partir 

deles são mensurados os resultados do desempenho aferido pelo servidor. 

Resultados esses que vão interferir diretamente na promoção e progressão do 

servidor na carreira, bem como no pagamento do adicional de desempenho. 

 

No entanto, a não participação dos entrevistados na formação do processo de 

avaliação de desempenho, parece ter gerado nos servidores uma descrença de 

que o mesmo possa resultar na valorização e no reconhecimento das suas 

habilidades profissionais. Essa afirmação fica evidente quando 60% dos 

entrevistados acreditam que a avaliação de desempenho pode influenciar 

negativamente sua carreira, posto a falta de aceitação do processo. 

 

Percebe-se que a falta de compreensão dos objetivos e metas do processo de 

avaliação de desempenho, pode estar associada, ainda, à complexidade da 

metodologia instituída para tal fim e também ao excesso de legislações, de 

difícil interpretação para pessoas leigas na área jurídica. 

 

Todos esses fatores podem estar contribuindo de alguma forma, para a não 

mudança comportamental dos servidores, em face aos desafios institucionais 

colocados pelo processo de avaliação de desempenho, no sentido de dar à 
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Administração Pública maior eficiência e qualidade na prestação de serviços à 

sociedade. 

 

Parece que não existe um método perfeito para se avaliar, no entanto, é 

importante que os avaliados recebam feedback constante e objetivo sobre seu 

desempenho, para que se processe de forma natural e madura uma mudança 

de comportamento e crescimento profissional  por parte dos envolvidos. 

 

 A sugestão para uma possível alteração desse quadro seria a construção de 

modelos de avaliação de desempenho mais participativos, por meio de 

discussões e debates sobre um processo de avaliação de desempenho mais 

objetivo, em que seus resultados realmente contribuíssem para a melhoria e 

valorização profissional do servidor público, promovendo o crescimento 

profissional e pessoal significativo, despertando nestes o interesse em 

comprometer-se com as metas institucionais e com a prestação de um serviço 

público  de qualidade para a sociedade.  

 

Talvez se fosse aplicado na prática, o conceito de avaliação de desempenho 

por objetivos, visto em Chiavenato(1999), o qual enfatiza a participação dos 

colaboradores na definição dos objetivos empresariais, alinhados com o 

comprometimento e participação  das pessoas em relação aos objetivos 

organizacionais, o processo de avaliação de desempenho dos servidores do 

quadro administrativo da  SEE-MG, poderia  se tornar mais atraente e objetivo  

para os mesmos. 

 

A avaliação de desempenho dos servidores do quadro administrativo da 

Secretaria de Estado da Educação parece estar sendo percebida mais como 

uma situação de punição do que de recompensa, à medida que eles a vêem 

como um processo injusto e tendencioso. A perdurar essa visão a avaliação 

tende a ser sem significado, ou seja, segundo (Chiavenato, 2005, p.225), 

quando a avaliação é inócua, isto é, quando está baseada em fatores de 

avaliação que não conduzem a nada e não agregam valor a ninguém, ela tende 

a se tornar sem sentido.  
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ANEXO I 
 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 
Formulário de Pesquisa direcionado aos servidores do quadro administrativo da 

Secretaria de Estado da Educação. 

Prezado (a) Colega, 

As questões abaixo referem-se à ADI – Avaliação de Desempenho Individual. 

Seu objetivo é perceber o entendimento sobre o processo de avaliação de 

desempenho pelos servidores do quadro administrativo da SEE-MG. Os dados 

obtidos a partir deste formulário serão utilizados para fins exclusivamente 

acadêmicos, apresentados e analisados qualitativamente e quantitativamente, 

representados por meio de gráficos com seus devidos percentuais e usados 

para a conclusão de trabalho final de conclusão do curso de Pós-Graduação – 

Latu Sensu em Administração Pública – VI PROAP – Fundação João Pinheiro. 

Desde já fica garantido o sigilo dos dados, bem como sua identificação. 

Agradeço a sua colaboração. Denísia Vieira da Silva 

 

1) Avalie o seu grau de conhecimento do processo de Avaliação de 
Desempenho 
 
1.1) Legislação: 
(  ) muito bom (  ) bom (  ) regular (  ) insuficiente 
 
1.2) Procedimentos da ADI (Avaliação de Desempenho Individual): 
 
(  ) muito bom (  ) bom (  ) regular (  ) insuficiente 
 
1.3) Conhecimento e prática no SISAD (Sistema de Avaliação de 
Desempenho): 
 
(  ) muito bom (  ) bom (  ) regular (  ) insuficiente 
 
 
2) Quais as capacitações disponibilizadas pela Equipe de Avaliação da SEE-
MG, em que teve participação (local e data aproximada): 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 



- 56 -  

3) Para solucionar suas dúvidas da ADI – (Avaliação de Desempenho 
Individual), você normalmente: 
(  ) recorre à sua chefia imediata 
(  ) recorre a outros servidores da SEE-MG 
(  ) encaminha mensagem no Fale Conosco 
(  ) encaminha e-mail para a DIAD (Diretoria de Avaliação de Desempenho) 
(  ) entra em contato com a DIAD (Diretoria de Avaliação de Desempenho) por 
telefone 
(  ) consulta a legislação no ambiente virtual da ADI (Avaliação de Desempenho 
Individual) 
 
 
4) Você conhece todas as etapas do processo de ADI - avaliação de 
desempenho individual: 
 
 
(  ) parcialmente (  ) integralmente (  ) desconheço 
 
 
5) Na sua opinião o processo de avaliação de desempenho individual é: 
 
(  ) transparente (  ) pouco transparente (  ) não sei responder 
 
 
 
6) Como a avaliação de desempenho individual pode influenciar a sua carreira? 
 
(  ) positivamente (  ) negativamente (  ) não sei responder 
 
Justifique: 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


