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RESUMO
Com o objetivo de promover melhorias e benefícios, a Avaliação de Desempenho
apoia uma gestão de pessoas voltada para o ser humano, aumentando o
desempenho organizacional através da motivação de seus funcionários e
permitindo o aperfeiçoamento das tarefas executadas. O processo da avaliação é
complexo devido à dificuldade em julgar os resultados, sendo eles individuais e/ou
de uma equipe pois, necessita cumprir etapas de planejamento, gestão e controle,
afim de interagir com processo de gestão. O objetivo principal da avaliação de
desempenho é mensurar se o funcionário está desempenhando o que é esperado
dele na empresa. Com isso, a avaliação serve como um instrumento para que seja
levantado

as

necessidades

dos

funcionários

quanto

a

treinamentos,

desenvolvimento de carreira, níveis motivacionais dentre outras medidas adotadas
pela organização, buscando a melhoria dos resultados e metas atingidas.
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INTRODUÇÃO
O processo de Avaliação de Desempenho Individual

no DEER/MG –

Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais justifica-se
pela necessidade de um acompanhamento mais adequado do desempenho do
funcionário no exercício das atividades desempenhadas durante todo o período
avaliatório. A Avaliação de Desempenho está relacionada com a preocupação em
medir, avaliar e conhecer todas as potencialidades do homem. Antes essas
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preocupações eram restritas às máquinas, pois se consideravam que o homem
era motivado exclusivamente por objetivos salariais e econômicos.
A adoção de um programa de avaliação de desempenho representa um salto
qualitativo na administração, em sua gestão de recursos humanos, pois ao mesmo
tempo em que se mostra de maneira burocrática, com a emissão de relatórios e
registros, desencadeia todo um processo que passa pelo acompanhamento,
treinamento e a comunicação entre empregados e gerentes buscando motivação e
qualidade no desempenho das atividades prestadas.
A avaliação de desempenho busca conhecer o desempenho de cada colaborador,
pois assim terá condições de:


valorizar e reconhecer o funcionário que faz um trabalho bem feito;



permitir o desenvolvimento do funcionário em sua carreira;



permitir o recebimento do Adicional de Desempenho e do Prêmio por
Produtividade;



identificar as necessidades de capacitação.

A lei complementar nº71, de 30 de Julho de 2003, instituiu a Avaliação de
Desempenho Individual para todos os servidores ocupantes de cargo efetivo e os
detentores de função pública da Administração Pública Direta, Autárquica e
Fundacional do Poder Executivo Estadual.

O processo de Avaliação de Desempenho Individual dos servidores justifica-se
pela necessidade de um acompanhamento mais adequado do desempenho do
servidor no exercício das atividades desempenhadas durante todo o período
avaliatório. A Avaliação de Desempenho está relacionada com a preocupação em
medir, avaliar e conhecer todas as potencialidades do homem. Antes essas
preocupações eram restritas às máquinas, pois se consideravam que o homem
era motivado exclusivamente por objetivos salariais e econômicos.
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O objetivo deste trabalho é analisar o processo de Avaliação de Desempenho
Individual dos servidores do DEER/MG, e se este processo interfere nas
atividades desempenhadas pelos colaboradores do órgão, uma vez que seu
objetivo é proporcionar aumento na prestação de serviços e treinamento
adequado para a execução das atividades setoriais.

As contribuições que a pesquisa pode trazer é um melhor planejamento de uma
avaliação de desempenho, no programa de formação de recursos humanos e
financeiro,

principalmente nas tarefas executadas, proporcionando um maior

aumento na eficiência do desempenho de suas funções e maior qualidade dos
serviços prestados. Este aumento da eficiência traduz-se, em ganhos de
produtividade e redução de desperdício de recursos, levando em consideração
que a avaliação de desempenho trabalha com a motivação individual e em equipe.
Pode-se, assim, ampliar a capacidade de realização e atendimento das
demandas.

1. REFERENCIAL TEÓRICO
1.1 Avaliação de Desempenho
Atualmente, cada vez mais a valorização do capital humano é levada em
consideração dentro das organizações. Cada empresa emprega a avaliação de
desempenho mais adequada à sua realidade, pois as necessidades diferentes em
cada uma fazem com que a adequação seja necessária.
De acordo com Chiavenato a avaliação de desempenho é:
Uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa – ou de
uma equipe – em função das atividades que desenvolve, das metas e
dos resultados a serem alcançados, das competências que oferece e do
potencial de desenvolvimento. (CHIAVENATO, 2014; p. 210)
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Na visão de Hipólito e Reis (2002), a avaliação de desempenho busca não só
auxiliar, observar e mensurar os resultados, mas a incentivar e recompensar o
empenho e atividades dos indivíduos.
O Estado de Minas Gerais está inovando sua política de gestão de pessoas e a
Avaliação de Desempenho Individual é uma das frentes que integra o modelo de
gestão.

A Avaliação de Desempenho Individual teve início em 1º de julho de 2004, em
todo o DER/MG.
Cada período avaliatório tem a duração de 12 meses, podendo ser de 6 meses
nos órgãos e entidades que tiverem a aprovação da SEPLAG.

Todas as empresas precisam construir equipes que sejam motivadas, capacitadas
e envolvidas com os objetivos e metas estabelecidas para que o crescimento seja
alcançado. O sistema de avaliação de desempenho deve contar com a
colaboração dos funcionários, criando uma avaliação efetiva, baseando-se nas
opiniões de colaboradores e chefias, para que o sucesso da organização seja
alcançado. Além disso, todos os funcionários devem ter feedback a respeito do
desempenho das funções desempenhadas, afim de melhorar as ações que não
estejam de acordo com a expectativa da empresa.

Chiavenato (2004) fala que, a avaliação do desempenho é dinâmica, onde os
funcionários são avaliados de formal ou informalmente. Além do mais, a avaliação
de 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 motivação, etc.

Ainda segundo Chiavenato (2014), as pessoas precisam ser avaliadas em suas
atividades para saber como estão desempenhando seu trabalho e assim realizar
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as modificações necessárias. Sem este acompanhamento não tem como o
funcionário saber se está acertando na execução e a própria organização não
consegue acompanhar as potencialidades de cada um.
A avaliação de desempenho estruturada determina o que líderes valorizam das
pessoas em uma organização. Observa-se a avaliação em dois processos: a
avaliação estruturada que oferece informações específicas para a tomada de
decisão gerencial: movimentação, remuneração, cursos e todos os processos
setoriais. O segundo aspecto é a importância do processo avaliatório para
melhorar os processos organizacionais através de um ritual dentro da gestão de
pessoas. Saber executar uma boa avaliação e direcionar corretamente seus
resultados mostra a evolução dentro da gestão de pessoas na organização
(DUTRA, 2016).

Avaliar pessoas na organização é relacionado ao processo de avaliação de
desempenho. O termo avaliação remete ao processo de avaliar, mensurar e
recompensar comportamentos e atividades. A avaliação tem como objetivo
principal a contínua melhoria do desempenho e da produtividade das pessoas no
decorrer de suas atividades (MONTEIRO, 2002).
A Avaliação de Desempenho é realizada para que se permita observar os
seguintes aspectos


permitir o conhecimento de como o desempenho é visto com relação aos
objetivos da organização e sobre áreas de aperfeiçoamento;



estabelecer a relação entre desempenho e decisões sobre carreiras;



identificar necessidades de treinamento;



melhorar a seleção de novos empregados.

Assim sendo, a avaliação tem a pretensão de medir a eficiência e a eficácia do
funcionário, permitindo-lhe conhecer suas potencialidades e fatores a serem
aprimorados.
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A Avaliação de Desempenho procura fornecer aos empregados informações sobre
sua própria atuação, de forma que possam aperfeiçoá-la sem medir sua
independência e motivação para fazer um bom trabalho.
Chiavenato (2004) diz que a avaliação de desempenho é o momento em que o
funcionário espera para saber como está seu desempenho. Com isso, as
empresas devem orientar seus funcionário em relação as suas atividades, assim o
mesmo saberá exatamente seu ponto fraco a fim de corrigir e melhorar o
desempenho das atividades.

Ao ser introduzida dentro da organização, a avaliação deve tornar-se periódica,
pois com isso os funcionários receberiam feedbacks com frequência e a empresa
poderia identificar com mais rapidez as necessidades dos funcionários quanto a
treinamentos, cursos de aperfeiçoamento ou, até mesmo práticas motivacionais,
evitando assim que os funcionários deixem de produzir o esperado.

Alguns modelos de avaliação de desempenho que podem ser utilizadas com
ferramentas são:
 Coaching Assessment: Consiste em uma avaliação comportamental, com a
aplicação de testes psicológicos DISC (Dominância, Influência, Estabilidade
e Conformidade), obtendo-se assim um relatório bem detalhado do
funcionário. Com isso, o perfil comportamental do mesmo é traçado,
ressaltando os pontos fortes e fracos e as características que devem ser
aperfeiçoadas;
 Avaliação 360°: É uma ferramenta de feedback, onde o funcionário se auto
avalia, é avaliado por sua chefia e também por seus colegas de trabalho.
Com isso, a avaliação 360° nos mostra uma visão do todo: Como nos
vemos e nos comportamos dentro do ambiente de trabalho, além de nos
mostrar

as

percepções

de

outros

sobre

nosso

comportamento,

proporcionando assim uma melhoria no desenvolvimento profissional;
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 Autofeedback: Consiste em um questionário onde o funcionário se avalia,
respondendo a perguntas a respeito de si mesmo, dentro do âmbito
profissional como pessoal. Isso faz com que o funcionário possa identificar
os pontos de melhorias e assim, elevar o seu desempenho profissional;
 Avaliação de Perfil Comportamental: Consiste em um teste com 25
perguntas onde o resultado busca mostrar o perfil comportamental do
funcionário, onde os pontos fortes, valores, motivação, relacionamento
interpessoal, entre outras características que são inerentes ao funcionário.

Todos os órgãos aplicam a avaliação de desempenho como uma ferramenta para
mensurar as atribuições e o alcance das metas dos seus servidores, pois com isso
é possível identificar o desempenho da equipe, realocando os mesmos de acordo
com as suas habilidades, proporcionando assim um melhor desempenho nas
atividades executadas, permitindo que as possíveis falhas sejam identificadas e
corrigidas.

1.2 Gestão de Pessoas
A gestão de pessoas deve acontecer dentro das organizações a fim de
desenvolver as habilidades, métodos, políticas, técnicas e práticas, para que o
comportamento interno e a potencialização dos funcionários nas organizações
aconteçam.

Essa gestão possui um papel importante na formação dos funcionários de uma
empresa e o seu objetivo maior é o desenvolvimento do funcionário e da própria
empresa durante o processo.
Dutra (2016) concorda sobre a possibilidade da estratégia de uma organização
estar ligada às pessoas, tornando-as uma das fontes no alcance da
competitividade da organização.
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Sendo assim, a competitividade é muito saudável dentro da organização, pois
empenha os funcionários a sempre superar as expectativas de seus gestores.
Fischer (1993) destaca que o ponto forte da gestão é focar em treinamento
gerencial, nas relações interpessoais, nos processos de avaliação de desempenho
e de incentivo para desenvolver perfis gerenciais coerentes com o processo de
gestão de pessoas desejados pela empresa.

Segundo Araújo (2006) o gestor de pessoas deve identificar o relacionamento
entre as pessoas, visando o melhor convívio entre a equipe e em consequência,
resultando um melhor desempenho das atividades.

Em uma época avançada da informação, conviver com pessoas deixou de ser um
desafio e passou a ser a solução, deixou de ser um desafio e passou a ser a
vantagem competitiva para as organizações bem-sucedidas Chiavenato (2004).

A gestão de pessoas no setor público possui um formato diferente das demais
empresas. No setor privado, a contratação acontece através das competências
que estejam alinhados com os objetivos da empresa. Já no setor público, as
contratações se dão através de concurso público. Com isso, as medidas de
desenvolvimento profissional dos servidores são de suma importância, pois além
de desempenharem as suas funções de forma mais eficaz também aprender
novas diretrizes para a progressão na carreira pública.

A motivação dos funcionários no setor público deve acontecer de forma que os
mesmos se sintam parte integrante e importante do órgão, ocasionando assim um
melhor desempenho no trabalho.
O funcionário terá a chance de discutir o seu desempenho, seus pontos fortes e
suas necessidades de aprimoramento.

O

acompanhamento dos servidores

instrumentos:

é

realizado

através

dos seguintes
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PGDI: é um importante instrumento para negociar metas, atividades e tarefas
realizadas e proporcionar a oportunidade de refletir sobre o seu próprio potencial
e, simultaneamente, responsabilizá-lo pela sua própria concretização. O formulário
possui campos destinados aos acompanhamentos, que a chefia deve fazer
periodicamente junto com o servidor avaliado.
Formulário de Condições de Trabalho: refere-se a condições de trabalho do
funcionário avaliado. Nele, são indicados todas as condições do ambiente de
trabalho: se são favoráveis ao desempenho das atividades, adequadas, ou
inadequadas.
Entrevista: é o momento do servidor se manifestar a respeito do seu
desempenho, bem como da Comissão de Avaliação relatar ao seu servidor sua
avaliação sobre o desempenho dele, indicando inclusive, pontos fortes e fracos.
Termo de Avaliação: é considerado o formulário mais importante do processo de
avaliação pois nele consta a nota alcançada pelo servidor. Estas notas são dadas
através de critérios que são divididos de acordo com o cargo, ou seja, cargo
comissionado, cargo efetivo ou título declaratório.

Os resultados da Avaliação serão utilizados por mecanismos de Incentivos e
Premiações:


Adicional de Desempenho – gratificação de acordo com o desempenho do
servidor e da organização;



Prêmio por Produtividade – bônus a ser pago de acordo com o resultado do
desempenho do órgão ou entidade do servidor;



Desenvolvimento de Carreira – progressão ou promoção



Aprimoramento, capacitação.

O processo avaliatório apresenta algumas dificuldades para o seu perfeito
desenvolvimento.

Há uma grande resistência dos funcionários em relação a avaliação porque os
mesmos, não acreditam no programa e muito menos que a avaliação trará algum
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benefício para o melhoramento de suas atividades ou até mesmo alguma
vantagem para a conquista de um novo cargo.

São alguns fatores que tornam o processo inviável:


a utilização de metodologias complexas, dificultando a compreensão da
avaliação final do funcionário;



baixo nível de envolvimento da alta administração por não se interessar em
assuntos relativos aos funcionários, deixando este papel exclusivamente para
o setor de Recursos Humanos da organização;



dificuldade dos gerentes em se relacionar com as pessoas, até mesmo por
possuir qualificação técnica em um determinado segmento da empresa
fazendo com que apresente dificuldades nos assuntos de pessoal.



A participação das chefias é muito baixa restringindo-se somente ao
preenchimento dos formulários. Não acompanham o desempenho das
atividades dos servidores, não sabem passar com clareza as metas a serem
atingidas, falta clara definição dos objetivos da organização. Espera-se que a
avaliação

seja

melhor utilizada

pelos chefes para

identificação

das

necessidades dos servidores;


Conflitos entre servidores e chefias;



Falta de comunicação e/ou comunicação deficiente entre avaliadores e
avaliado;



Julgamentos tendenciosos;



Falta de preparo entre avaliadores e avaliados;



Resistências e descrenças quanto à avaliação e insatisfação por parte dos
servidores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como uma ferramenta gerencial eficaz, a Avaliação de Desempenho se mostrou
efetiva para impulsionar a gestão de desempenho, incentivando e motivando os
servidores para o desenvolvimento do trabalho. Pode-se afirmar que a avaliação
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de desempenho é um mecanismo eficaz de alinhar as atividades desempenhadas
pelos funcionários com as metas que a empresa deseja alcançar.

Em um novo contexto organizacional, as pessoas têm se destacado sendo o
principal alicerce, proporcionando alcançar um maior nível de resultados.
O desempenho das pessoas dentro de uma organização é contingencial, variando
de pessoa para pessoa e de acordo com a situação. Os fatores que determinam o
esforço pelo qual o colaborador estará disposto a realizar em suas tarefas
depende da proposta que a empresa apresenta para motivar o funcionário e fazer
com que o mesmo busque maximizar o seu desempenho profissional.

A avaliação de desempenho deve proporcionar, tanto para a organização quanto
para as pessoas que nela atuam, benefícios e recompensas. (Chiavenato, 2014)
A Avaliação de Desempenho proporciona para o órgão a solução de problemas
como:


Ausência de comunicação interna gerando informações distanciadas e
muito retrabalho;



Estrutura inadequada com as competências da organização;



Desconexão entre regras da empresa e gestão de Recursos Humanos;



Defasagem e inadequação das estruturas/políticas de cargos e carreiras;



Dificuldades para desenvolvimento e/ou atualização dos serviços (cursos,
palestras, seminários, simpósios, etc.);



Proporciona a resolução de problemas com assiduidade;



Indefinição

da

estratégia

das

competências

requeridas

para

os

empregados;


Deficiência na definição e coordenação das políticas de capacitação;



Desmotivação do empregado, não apenas pelo salário mas pela falta de
credibilidade de algumas empresas;
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Segundo Araújo (2006) a Avaliação tem como objetivo quebrar a hierarquia onde o
gerente mandava em seu subordinado e abre uma visão mais ampla para uma
nova estrutura, horizontalizada, com níveis hierárquicos menores, maior
autonomia e descentralização de poderes.

As informações obtidas pela avaliação de desempenho sendo bem utilizadas,
podem potencializar as competências dos funcionários. Com isso, a avaliação
deve ser utilizada para o acompanhamento dos objetivos propostos pela
organização para os funcionários, fornecendo feedback e medindo como cada
funcionário executa as suas atividades, a fim de facilitar a adaptação dos mesmos
quanto ao desempenho das atividades executadas e indicar potenciais programas
de desenvolvimento de carreira e treinamentos.

Há mais de 20 anos o DEER não realiza concurso para renovar e ampliar seu
quadro de servidores. As unidades estão totalmente sobrecarregadas de serviços,
chegando ao ponto de um único servidor realizar tarefas de várias pessoas e até
mesmo atividades que não são de sua competência.

O órgão possui na sua maioria, servidores com idade avançada que estão
ansiosos aguardando aposentadoria e que quando chegam a possuírem este
benefício, já estão completamente desmotivados pois, nenhum dos que já estão
aposentados recebem de acordo com o tanto que já contribuíram para a empresa.

Por todas estas interferências no trabalho executado, os servidores não acreditam
no processo de Avaliação de Desempenho, depois de tantos anos com os
mesmos problemas, não existe mais interesse em aprimorar os conhecimentos,
uma vez que os mesmos não acreditam em nenhum programa que o governo
realiza para “beneficiar” os servidores. Estas promessas de alguma vantagem
profissional e até mesmo pessoal está cada vez mais se distanciando da realidade
dos servidores do DER.
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A avaliação de desempenho escolhida para ser aplicada na organização deve
estar adequada a cultura organizacional, para que se torne uma ferramenta
gerencial e auxilie nas tomadas de decisão

Quando se fala em um processo que irá mensurar o desempenho de alguém ou
do seu trabalho, as pessoas automaticamente se retraem e tendem a dificultar o
processo. Cabe ao órgão motivar e estruturar de forma clara e objetiva todas as
etapas da avaliação para que seu resultado seja positivo tanto para a empresa
quanto para o funcionário.
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