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RESUMO 

 

Objetivo – Este estudo tem a finalidade de identificar diretrizes que orientem a 
construção de um modelo de avaliação de desempenho individual (ADI) para os 
servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com base na 
legislação vigente e nas modernas práticas de Gestão do Desempenho, que resolvam 
ou minimizem os problemas já identificados com o modelo atual. 
Metodologia – A pesquisa realizada caracteriza-se como qualitativa, de natureza 
exploratória, além de ser descritiva e analítica. Foi realizado um estudo acerca do 
processo de avaliação de desempenho individual das Agências Reguladoras 
Federais, com foco na experiência da Anvisa, por meio da análise dos referenciais 
teóricos e da legislação que rege as agências no tema, além da realização de 
entrevistas semiestruturadas com os gestores de Gestão de Pessoas responsáveis 
pelo acompanhamento dos procedimentos relativos à avaliação de desempenho 
individual nas agências pesquisadas. 
Resultados – O estudo teve como resultado a proposição de onze diretrizes que 
deverão nortear a construção do novo modelo de avaliação de desempenho individual 
da Anvisa, de modo que este passe a ser um instrumento de suporte à tomada de 
decisões gerenciais, em especial aquelas relacionadas à Gestão de Pessoas. As 
diretrizes propostas contemplavam desde a articulação dos modelos de ADI com os 
resultados estratégicos da organização e com os demais sistemas de Gestão de 
Pessoas, passando por questões de forma, tais como campos para feedback e 
detalhamento das ações relacionadas ao desenvolvimento e o uso de sistemas de 
informação, até questões com impacto na cultura organizacional, a exemplo da 
preparação e responsabilização dos gestores no que tange à Gestão de Desempenho 
das equipes que  lideram. 
Limitações – A principal limitação da pesquisa está relacionada ao fato de que 
participaram do estudo apenas cinco das onze Agências Reguladoras Federais, não 
sendo possível generalizar os resultados para todas as organizações de mesma 
natureza. 
Contribuições práticas – As diretrizes propostas por esta pesquisa podem alavancar 
o uso gerencial da avaliação de desempenho individual na Anvisa, com impactos 
positivos na cultura e nos resultados organizacionais, servindo como orientação para 
as demais instituições do setor público. 
Contribuições sociais – O fortalecimento das práticas de Gestão de Desempenho 
contribui para a desburocratização do serviço público federal, para a racionalização 
do uso de recursos e para a consolidação de uma Administração Pública gerencial no 
país. 
Originalidade – No que diz respeito ao campo de atuação das Agências Reguladoras 
Federais, este é o primeiro estudo realizado no sentido de conferir aplicabilidade 
prática gerencial à ferramenta de avaliação de desempenho individual dos servidores. 
 
Palavras-chave: Gestão do desempenho. Avaliação de desempenho individual. 
Administração Pública. 
 
Categoria: Dissertação de Mestrado/Projeto de intervenção.  
  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Objective – This study aims to identify guidelines that guide the construction of an 
individual performance evaluation (ADI) model for the employees of the National 
Health Surveillance Agency (Anvisa), based on current legislation and modern 
Performance Management practices, which solve or minimize the problems already 
identified with the current model. 
Methodology – The research carried out is characterized as qualitative, exploratory 
in nature, in addition to being descriptive and analytical. A study was carried out on the 
process of evaluating individual performance of Federal Regulatory Agencies, focusing 
on Anvisa's experience, through the analysis of theoretical frameworks and the 
legislation that governs agencies on the subject, in addition to conducting semi-
structured interviews with managers of People Management responsible for monitoring 
the procedures related to the assessment of individual performance in the surveyed 
agencies. 
Findings – The study resulted in the proposal of eleven guidelines that should guide 
the construction of Anvisa's new individual performance evaluation model, so that it 
becomes an instrument to support management decision-making, especially those 
related to the People management. The proposed guidelines included from the 
articulation of the ADI models with the strategic results of the organization and with the 
other People Management systems, going through issues of form, such as fields for 
feedback and details of the actions related to the development and use of systems 
from information, to issues with an impact on organizational culture, such as the 
preparation and accountability of managers regarding the Performance Management 
of the teams they lead. 
Research limitations – The main limitation of the research is related to the fact that 
only five of the eleven Federal Regulatory Agencies participated in the study, and it is 
not possible to generalize the results to all organizations of the same nature. 
Practical implications – The guidelines proposed by this research can leverage the 
managerial use of individual performance assessment at Anvisa, with positive impacts 
on culture and organizational results, serving as a guide for other institutions in the 
public sector. 
Social implications – The strengthening of Performance Management practices 
contributes to the reduction of bureaucracy in the federal public service, to the 
rationalization of the use of resources and to the consolidation of a managerial Public 
Administration in the country. 
Originality – With regard to the field of action of Federal Regulatory Agencies, this is 
the first study carried out in order to confer practical managerial applicability to the 
individual performance evaluation tool of the employees. 
 
Keywords: Performance management. Individual performance evaluation. Public 
administration. 
 
Category: Master's thesis/Intervention project. 
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1         INTRODUÇÃO 

O movimento de reformas por que passou a Administração Pública em todo o 

mundo, iniciado na década de 1990, foi motivado por pressões e questionamentos da 

sociedade (contemplando aspectos econômicos, sociais, políticos e tecnológicos) 

acerca da maneira como o Estado se organizava e funcionava (PACHECO, 2010). 

Pacheco (2010) afirma que, em resposta a esse movimentos, os governos passaram 

a promover uma agenda de reformas na estrutura burocrática dos Estados, 

denominada de Nova Gestão Pública (NGP), cujo conteúdo pode ser resumido a partir 

de traços comuns observados nos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), dos quais se destacam: Administração Pública 

mais eficiente, transparente, voltada para o usuário, flexível e focada em desempenho; 

adoção de mecanismos de orçamento e gestão baseados em desempenho; novas 

formas de controle (substituindo o controle meramente legal e procedimental pelo 

controle de resultados); concessão de autonomia e contratualização prévia de 

resultados (PACHECO, 2010). 

No Brasil, essa reforma foi estruturada a partir da instituição do Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), em 1995. Segundo Pacheco (2010), o 

PDRAE1 introduziu o gerenciamento no setor público, por meio do estímulo às 

seguintes práticas, dentre outras: estabelecimento de compromissos de resultados 

(por meio dos contratos de gestão), maior flexibilidade administrativa e mudança no 

foco do controle (controle de resultados em detrimento do controle de processos).  

A figura dos contratos de gestão aparece no escopo da reforma da 

Administração Pública brasileira como elemento que respalda a lógica da gestão por 

resultados, acompanhada da gestão do desempenho, trazida pela agenda da NGP2. 

Nesse contexto se insere a criação das Agências Reguladoras Federais (ARF), 

objetos deste estudo, cuja atuação está baseada na pactuação de resultados por meio 

da execução de contratos de gestão com os órgãos a que se vinculam. 

No que diz respeito à Gestão de Pessoas (GP), Pacheco (2010) acrescenta 

que houve, ainda, a instituição de remuneração variável por desempenho e o 

estabelecimento de vinculação entre a estabilidade e a progressão na carreira com a 

realização de avaliações periódicas de desempenho. Este aspecto é corroborado por 

Maria (2000), quando descreve características da carreira de Especialista em Políticas 

 
1 PDRAE – Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 
2 NGP – Nova Gestão Pública 
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Públicas e Gestão Governamental, instituída no contexto do PDRAE. Da mesma 

maneira, verifica-se, na análise do Decreto n. 6.530, de 04 de agosto de 2008, que 

regulamenta a progressão e a promoção dos servidores dos quadros efetivos das 

ARF3, a obrigatoriedade de que se obtenha uma pontuação mínima na avaliação de 

desempenho individual (ADI) para que o servidor se movimente na carreira. 

Atualmente, tramitam no Congresso três projetos de Lei que tratam da 

avaliação de desempenho individual no âmbito da Administração Pública Federal, com 

impacto em questões estruturantes da esfera pública, tais como o instituto da 

estabilidade, previsto na Seção V, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o qual 

representa um desafio na implantação de um modelo eficiente de mensuração do 

desempenho.  

Esse cenário coloca no centro das discussões o papel que a ADI4 tem no que 

diz respeito à consolidação da administração gerencial estabelecida com o PDRAE, 

levantando a necessidade de desenvolver pesquisas que auxiliem na compreensão 

dessa relação, com vistas ao aperfeiçoamento na utilização do instrumento, contexto 

no qual este estudo está inserido. Nesse ensejo, desenvolveu-se a presente pesquisa, 

na qual foi analisado o caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que 

passa por um oportuno momento de reformulação do seu modelo de avaliação de 

desempenho individual, projeto no qual a pesquisadora está envolvida e cujas 

motivações estão demonstradas no capítulo 4. 

Na Anvisa5, a avaliação de desempenho individual foi regulamentada por meio 

do Decreto n. 6.530/2008, que define critérios mínimos para a ADI e o percentual 

mínimo de aproveitamento na avaliação para possibilitar a movimentação (progressão 

e promoção) do servidor na carreira. Além dessa finalidade, a ADI realizada na 

agência era utilizada como insumo para justificar o recebimento pelos servidores da 

gratificação de desempenho instituída pela Lei n. 10.871, de 20 de maio de 2004, que 

correspondia a aproximadamente 60% da remuneração dos servidores da agência, 

fato que deixou de ocorrer em janeiro de 2017, em decorrência da aplicação da Lei n. 

13.326, de 29 de julho de 2016, que incorporou a totalidade das parcelas variáveis da 

remuneração dos servidores das ARF (gratificações de desempenho) aos seus 

vencimentos, que passaram ser pagos sob a forma de subsídio. 

 
3 ARF – Agências Reguladoras Federais 
4 ADI – Avaliação de desempenho individual 
5 Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
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As consequências sobre a remuneração variável dos servidores do quadro 

efetivo das ARF, a partir da publicação da Lei n. 13.326/2016, se consolidaram como 

argumento para que a Anvisa revisasse seu modelo de avaliação de desempenho 

individual, fato iniciado com a elaboração de um relatório diagnóstico sobre o tema em 

2016. De acordo com dados desse relatório (BRASIL, 2016a), observam-se na Anvisa 

distorções, elencadas a seguir, quanto à realização das avaliações de desempenho 

individuais, especialmente em razão da sua vinculação a parte significativa da 

remuneração. São elas: 

• Tendência a relações protecionistas; 

• Descrédito quanto à aplicabilidade da avaliação, já que ela não reflete a 

realidade e não é utilizada para reestruturar processos de trabalho e metas 

institucionais; 

• Insatisfação dos pares ao realizar a avaliação, já que não acreditam na 

funcionalidade do instrumento; 

• Elevado índice de erros no preenchimento de formulários e no 

atendimento dos prazos, demonstrando displicência com os instrumentos; 

• Excesso de documentação produzida; 

• Ausência de subsídios por parte dos gestores que justifiquem as notas 

apresentadas; 

• Baixo índice de avaliações com recursos, demonstrando conforto com 

os resultados sempre positivos, apesar de distorcidos. 

Ainda de acordo com dados do relatório (BRASIL, 2016a), como consequência, 

as avaliações perdem sua função de subsidiar os processos de Gestão de Pessoas 

e, dentre outros aspectos: 

• Não fornecem dados para justificar a dispensa de servidores; 

• Não subsidiam processos administrativos disciplinares (PAD); 

• Não ensejam ações de capacitação; 

• Não destacam diferenciais competitivos entre os profissionais; 

• Não podem ser utilizadas como critério para premiações e bonificações. 

Além dos problemas evidenciados pelo relatório da Anvisa, a experiência 

prática na condução de processos de avaliação de desempenho individual em 

organizações públicas brasileiras, levou a pesquisadora à reflexão de que a ADI não 

atende aos propósitos de servir de suporte à tomada de decisões, constituindo-se 
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como mero cumprimento de burocracias, em contraposição à ideia de incorporação 

de elementos gerenciais instituídos pela Reforma da Administração Pública 

preconizada para o serviço público federal desde a década de 1990. 

Assim, apresenta-se esta pesquisa, que se consolida como um projeto de 

intervenção, o qual intenciona propor diretrizes para o novo modelo de avaliação de 

desempenho individual que atenda ao contexto organizacional da Anvisa, tornando-o 

um instrumento para qualificação da tomada de decisões no âmbito da agência, 

especialmente aquelas relacionadas à área de Gestão de Pessoas. 

Com isso, espera-se contribuir para a melhoria da gestão de resultados da 

agência, por meio do acompanhamento sistemático do desempenho dos seus 

profissionais, cuja realização é obrigatória por Lei. As diretrizes apontadas podem, 

ainda, nortear projetos de revisão dos processos de ADI de outras organizações 

públicas, tendo em vista o contexto de valorização dessas práticas na Administração 

Pública brasileira. 

 

1.1 Problema, pergunta e objetivos de pesquisa 

A pesquisa que dará suporte a este projeto de intervenção busca, com base na 

revisão da literatura de gestão do desempenho e da experiência da Anvisa, apontar 

aspectos que são relevantes para a construção de um modelo de avaliação de 

desempenho individual, de modo a auxiliar que ela se constitua numa ferramenta de 

subsídio à tomada de decisões gerenciais. Diante disso, apresentam-se seu 

problema, sua pergunta e seus objetivos. 

 

1.1.1 Problema de pesquisa 

O modelo de ADI praticado na Anvisa não atende aos propósitos de servir de 

suporte à tomada de decisões gerenciais, especialmente aquelas relativas à Gestão 

de Pessoas, constituindo-se como mero cumprimento de burocracias, em 

contraposição à ideia de incorporação de elementos gerenciais instituídos pela 

Reforma da Administração Pública preconizada para o serviço público federal desde 

a década de 1990. 
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1.1.2   Pergunta de pesquisa 

Tendo em vista a legislação que rege a carreira dos servidores do quadro 

efetivo das Agências Reguladoras Federais, a obrigatoriedade de realização de 

avaliação de desempenho individual para esse público, os problemas do atual modelo 

de ADI da Anvisa e considerando que este projeto de intervenção tem como objetivo 

propor diretrizes que norteiem a construção do novo modelo de avaliação de 

desempenho individual da agência, a pergunta de pesquisa a que se busca responder 

é a seguinte: 

Quais diretrizes devem nortear a construção de um novo modelo de avaliação 

de desempenho individual para os servidores da Anvisa, tornando-a uma ferramenta 

de subsídio à tomada de decisões gerenciais? 

 

1.1.3     Objetivos de pesquisa 

1.1.3.1 Objetivo geral da pesquisa 

Identificar diretrizes que orientem a construção de um modelo de avaliação de 

desempenho individual para os servidores da Anvisa, com base na legislação vigente6 

e nas modernas práticas de Gestão do Desempenho, que resolvam ou minimizem os 

problemas já identificados com o modelo atual. 

 

1.1.3.2 Objetivos específicos da pesquisa 

• Identificar os aspectos da legislação vigente que impactam positiva ou 

negativamente no modelo de avaliação de desempenho da Anvisa. 

• Identificar diretrizes das modernas práticas de Gestão do Desempenho 

para a construção de modelos de avaliação de desempenho individual nas 

organizações.  

• Identificar problemas do modelo de avaliação de desempenho individual 

atual da Anvisa. 

• Identificar a ocorrência de problemas similares aos encontrados no 

modelo de ADI da Anvisa nas demais Agências Reguladoras Federais. 

 

 

 
6 Embora se reconheça a importância de uma abordagem voltada para a gestão no que diz respeito à avaliação 
de desempenho, optou-se por trazer neste trabalho uma abordagem respaldada pela legislação que rege a 
avaliação de desempenho individual no âmbito das ARF, tendo em vista a obrigatoriedade de que os modelos de 
ADI sigam o que disciplinam determinados normativos.  



14 
 

 

2         METODOLOGIA 

Para elaboração da proposta de intervenção a que se destina este trabalho, 

realizou-se uma pesquisa por meio da análise da experiência da Anvisa no que diz 

respeito ao modelo de avaliação de desempenho individual adotado pela agência, 

como forma de destacar seus principais problemas7 e identificar possíveis soluções. 

Conforme já fora explicado, constituem-se problemas do modelo de ADI da Anvisa, 

para os quais serão buscadas soluções: 

• Presença de relações protecionistas na execução das ADI; 

• Descrédito quanto à aplicabilidade da avaliação; 

• Insatisfação dos pares ao realizar a avaliação; 

• Elevado índice de erros no preenchimento de formulários e no 

atendimento dos prazos; 

• Excesso de documentação produzida; 

• Ausência de subsídios por parte dos gestores que justifiquem as notas 

apresentadas; 

• Baixo índice de avaliações com recursos, demonstrando conforto com 

os resultados sempre positivos, apesar de distorcidos. 

• Ausência de dados para justificar a dispensa de servidores; 

• Ausência de subsídios para processos administrativos disciplinares; 

• Ausência de informações que subsidiem ações de capacitação; 

• Impossibilidade de utilização da ADI para destacar diferenciais 

competitivos entre os profissionais; 

• Impossibilidade de utilização da ADI como critério para premiações e 

bonificações. 

Para efeitos deste trabalho, essas soluções foram denominadas de “diretrizes”, 

que são aspectos, elementos e orientações a serem contemplados na construção do 

próximo modelo de ADI da Anvisa, que ajudem a resolver ou a minimizar os problemas 

existentes no modelo vigente. Neste capítulo, são detalhados os procedimentos 

metodológicos que subsidiaram a pesquisa. 

 
7 O estudo tomou como base para a especificação dos problemas-chaves a serem resolvidos com o novo modelo 
de ADI aqueles apresentados pelo relatório elaborado pela área de Gestão de Pessoas da Anvisa em 2016, 
partindo do pressuposto de que a agência os reconhece como falhas existentes nos modelos de ADI praticados 
pela instituição, colocando-os como motivação para a proposição de novos procedimentos relacionados às 
avaliações de desempenho individual. 
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Para Collis e Hussey (2005), a escolha da abordagem a ser adotada em uma 

pesquisa é, em parte, determinada pela natureza do problema de pesquisa a ser 

investigado, mas também é influenciada pelas suposições próprias do pesquisador. 

Tendo em vista o problema de pesquisa em questão e os objetivos do presente 

trabalho, bem como a complexidade do assunto e a diversidade de variáveis em 

análise, optou-se por uma pesquisa de ordem qualitativa, buscando-se obter uma 

melhor percepção do contexto do problema. Para Marconi e Lakatos (2004), trata-se 

de um método cujo foco está na análise e na interpretação das questões em 

profundidade, refletindo a complexidade do comportamento humano. Sua 

característica interativa possibilita o contato direto entre o pesquisador, as pessoas e 

a situação objeto de pesquisa. Ainda segundo os autores, o método possibilita reunir 

uma grande quantidade de informações em detalhe, objetivando o aprendizado sobre 

a situação pesquisada e sua complexidade.  

Para Collis e Hussey (2005), a ênfase é dada na qualidade e na profundidade 

dos dados pesquisados, os quais, por serem de natureza qualitativa, são “plenos de 

significado” por captarem a riqueza de detalhes e nuances dos fenômenos sob estudo. 

Para Patton (1987), métodos qualitativos são particularmente indicados em trabalhos 

exploratórios e de descoberta, caracterizados pela lógica indutiva. Finalmente, 

conforme Collis e Hussey (2005), a pesquisa é definida como um processo de 

perguntas e investigação, de forma sistemática e metódica, que resulta num aumento 

de conhecimento. Especificamente na pesquisa exploratória, o objetivo é procurar 

padrões, ideias ou hipóteses, ao invés de testar ou confirmar uma ou mais hipóteses 

específicas. 

O estudo tem natureza exploratória e se baseou em informações a respeito dos 

processos de avaliação de desempenho individual adotados pela Anvisa. Além de 

exploratório, também é descritivo e analítico, relatando características, propriedades 

e relações existentes na situação estudada, conforme apontado por Cervo e Bervian 

(1983). 

Realizou-se, então, entrevista com a gestora da área de desenvolvimento de 

pessoas da Anvisa, de modo a identificar características, problemas e pontos positivos 

do modelo de ADI vigente na agência. A escolha da entrevistada se deu pelo cargo 

ocupado, de modo que fosse consultada a autoridade formal da Anvisa que realiza a 

gestão do processo de ADI dos servidores da agência.  
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Como forma de ampliar o conhecimento acerca do contexto que envolve a 

gestão do desempenho em que a Anvisa está inserida, as outras dez ARF foram 

convidadas a participar do estudo, por meio da realização de entrevistas com os 

gestores da área de Gestão de Pessoas responsáveis pela gestão dos procedimentos 

relativos à ADI em cada uma das entidades, de maneira análoga à escolha da 

representante da Anvisa nesta pesquisa. Com isso, o público-alvo das entrevistas era 

composto por onze possíveis participantes. 

Esse procedimento visou permitir a comparação entre os modelos de ADI das 

demais ARF e da Anvisa, por meio da identificação de semelhanças e diferenças, 

além de auxiliar a identificação de diretrizes que podem impactar positivamente no 

modelo a ser desenvolvido pela Anvisa. A opção de incluir na pesquisa apenas 

gestores de Gestão de Pessoas das Agências Reguladoras Federais, excluindo outros 

órgãos e entidades do serviço público federal, teve como objetivo estudar as 

realidades de organizações inseridas no mesmo contexto normativo da Anvisa, no que 

diz respeito a carreira dos servidores e, consequentemente, à avaliação de 

desempenho. 

As entrevistas realizadas tiveram natureza semiestruturada (ou entrevista 

qualitativa), de forma a proporcionar ao entrevistador liberdade suficiente para 

encaminhar cada entrevista conforme considerado mais apropriado e possibilitar a 

exploração das questões de forma ampla (MARCONI e LAKATOS, 2004). 

Para Godoi e Mattos (2006), a entrevista semiestruturada considera as 

seguintes condições:  

• Deve permitir que o entrevistado se manifeste livremente e ao seu 

próprio modo em resposta aos estímulos do entrevistador;  

• O entrevistador deve efetuar suas perguntas de modo que a livre 

expressão do entrevistado não seja prejudicada;  

• Ao mesmo tempo, o entrevistador deve assegurar que novas perguntas 

possam ser feitas, conforme seja apropriado e adequado em função do contexto e das 

oportunidades surgidas.  

Para Patton (1987), tal padrão semiestruturado corresponde a um conjunto de 

questões redigidas e arranjadas com cuidado de forma a extrair o conteúdo de cada 

resposta correspondente na mesma sequência. Esta opção é conveniente quando há 

certa limitação do tempo disponível do entrevistado, o que foi o caso. 
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O roteiro de entrevista que norteou a coleta de dados, constante no Anexo 1, 

foi construído com base nos problemas identificados no modelo de ADI da Anvisa, 

mencionados anteriormente, no sentido de ajudar a elucidar se permaneciam os 

mesmos apontados no relatório da agência em 2016, além de permitir identificar se 

eles também eram comuns nos modelos de ADI das demais ARF. As entrevistas foram 

realizadas entre os meses de abril e maio de 2020. Inicialmente, os gestores de 

Gestão de Pessoas das onze ARF, incluindo a Anvisa, foram convidados por e-mail, 

em março de 2020, a serem entrevistados presencialmente. Entretanto, tendo em 

vista a situação de pandemia de Covid-19 declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, e seus desdobramentos, foram oferecidas 

aos gestores as seguintes alternativas à entrevista presencial: 

• Realização de entrevista por meio de videoconferência – opção 

preferencial, tendo em vista os objetivos da entrevista semiestruturada;  

• Encaminhamento do roteiro de entrevista e devolução das respostas por 

meio de áudios em aplicativos de comunicação e troca de mensagens via internet; e  

• Encaminhamento do roteiro de entrevista e devolução das respostas por 

e-mail – opção menos estimulada por trazer mais rigidez na prestação das 

informações. 

Dos onze gestores convidados, cinco aceitaram participar da pesquisa. Quatro 

deles foram entrevistados por videoconferência, inclusive a gestora de 

Desenvolvimento de Pessoas da Anvisa, e um participante enviou por e-mail as 

respostas aos questionamentos do roteiro de entrevista. As entrevistas realizadas por 

videoconferência foram gravadas com o consentimento dos participantes, como 

estratégia de suporte à transcrição das respostas. 

Para manter a confidencialidade dos contextos organizacionais, os 

entrevistados foram mantidos em anonimato8, bem como as agências em que atuam, 

à exceção da Anvisa, cujas respostas foram colocadas como parâmetro que balizou 

a análise das outras entrevistas. Dessa forma, as demais agências foram identificadas 

neste estudo como ARF 1, ARF 2, ARF 3 e ARF 4. 

 
8 Ainda que a pesquisa tenha primado pelo anonimato dos respondentes e das agências que representam, o receio 

dos entrevistados em ter suas observações expostas aos públicos com os quais dialogam na sua prática 
profissional (diretores das agências, seus chefes imediatos, servidores, demais gestores e sindicatos, por exemplo) 
apresenta-se como limite do método utilizado, e não se exclui a possibilidade de que suas respostas estejam sob 
a influência de elementos políticos inerentes aos seus contextos organizacionais. 
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Os dados da Anvisa e das ARF 1, 2 e 3 foram coletados por meio de entrevistas. 

Os dados da ARF 4 foram obtidos por meio do encaminhamento de respostas escritas, 

baseadas no roteiro de entrevista semiestruturada. 

As respostas obtidas por meio das entrevistas e do encaminhamento do roteiro 

foram expostas nos quadros apresentados no capítulo 5 deste trabalho e foram 

agrupadas de acordo com os temas abordados por cada uma das perguntas 

constantes no roteiro. As respostas constantes nos quadros foram transcritas 

priorizando os elementos relevantes para a pesquisa, de acordo com seus objetivos. 

As gravações e o arquivo com respostas escritas serão mantidos para eventuais 

consultas. 

Além das entrevistas, foi realizada a análise do Decreto nº 6.530/2008, que 

rege a carreira dos servidores do quadro efetivo das ARF brasileiras e prevê a 

obrigatoriedade de realização de ADI para esses servidores, com o intuito de 

descrever suas principais determinações que impactam nos modelos de ADI a serem 

implantados nas ARF. O resultado desta análise está exposto no capítulo 4 deste 

estudo, que agrega informações sobre a avaliação de desempenho individual no 

contexto da Anvisa. 

A discussão dos resultados encontrados foi apresentada à medida em que as 

respostas foram categorizadas nos quadros que contêm as respostas das entrevistas. 

À apresentação dos dados presentes nos capítulos 4 e 5, seguem-se a proposta de 

intervenção, contendo as diretrizes indicadas para a construção do novo modelo de 

ADI da Anvisa, e as conclusões do estudo. 

A partir da compreensão dos resultados do caso da Anvisa, espera-se que as 

diretrizes identificadas possam subsidiar a revisão dos modelos de avaliação de 

desempenho individual das demais ARF, de modo a fortalecer a gestão do 

desempenho na Administração Pública brasileira, elemento central da Reforma da 

Gestão Pública iniciada nos anos 1990. 
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3         REFERENCIAL TEÓRICO 

Para auxiliar a compreensão dos elementos desta pesquisa e das propostas de 

intervenção apresentadas ao seu final, serão expostos os referenciais teóricos 

relacionados à Gestão do desempenho e à avaliação de desempenho individual, 

destacando seus aspectos mais relevantes ao desenvolvimento deste estudo. 

 

3.1      Gestão de Desempenho 

A revisão da literatura sobre o tema revela não haver uma definição aceita 

universalmente para o termo Gestão de Desempenho. As definições existentes são, 

no entanto, similares; uma versão interessante é a que descreve o termo como um 

conjunto de mecanismos – incluindo desde a definição de objetivos e metas, passando 

por processos de acompanhamento e avaliação de resultados atingidos e decisões 

relacionadas a recompensas – que cria uma visão compartilhada do propósito e das 

finalidades da organização, auxiliando cada funcionário a entender e reconhecer sua 

parcela de contribuição e, desta forma, contribui para o gerenciamento e o 

aperfeiçoamento do desempenho individual e organizacional (WILLIAMS, 2002).  

O interesse pelo tema, assim como as bases das pesquisas sobre processos 

relacionados à Gestão de Desempenho, remonta ao surgimento de teorias 

organizacionais, como a Administração Científica (ARANHA, 2010). Com o 

surgimento e a evolução do capitalismo e o desenvolvimento empresarial decorrente, 

o interesse e a necessidade por mecanismos de avaliação de desempenho como meio 

de controle do trabalho tornaram-se crescentes. Assim, ao longo do século XX e neste 

início do século XXI, não somente os conceitos e práticas relacionadas evoluíram 

rapidamente, como também o tema se tornou objeto de pesquisas acadêmicas, com 

o foco variado em vários aspectos relacionados (FLETCHER, 2001).  

O conceito de Gestão de Desempenho se concretiza com a evolução do 

processo de avaliação de desempenho para uma série de processos interligados 

relacionados à Gestão de Pessoas, ainda que mantenha sua centralidade na 

avaliação, recompensa e desenvolvimento de funcionários (FLETCHER, 2004). Com 

seu enfoque mais estratégico e holístico para o desempenho organizacional, o 

conceito de Gestão de Desempenho estabelece para o processo de avaliação de 

desempenho um papel central em um conjunto mais integrado e dinâmico de práticas 
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de GP9, que podem incluir, dependendo do autor, desde processos de seleção, 

passando por desenvolvimento e indo até decisões relacionadas a remuneração, 

promoções e movimentação de pessoas, como será demonstrado a seguir.  

Hipólito e Reis (2002) sustentam uma visão ampla para a Gestão de 

Desempenho, ao argumentar que esta é formada a partir da interconexão do processo 

de avaliação de desempenho com outras funções de Gestão de Pessoas, 

intercambiando inputs com práticas de seleção, desenvolvimento profissional, gestão 

de carreira, remuneração e assim por diante, a fim de alavancar os profissionais de 

uma empresa a níveis superiores de desempenho e, com isso, obter a melhoria global 

do desempenho e da produtividade das pessoas ao longo do tempo.  

Roberts (2001), corrobora essa ideia, argumentando que a Gestão do 

Desempenho envolve o estabelecimento de metas e objetivos corporativos, 

departamentais, de equipes e individuais e o uso combinado de diversas práticas de 

GP que incluem: sistemas de avaliação de desempenho, estratégias e esquemas de 

recompensa vinculadas ao desempenho, planos e estratégias de treinamento e 

desenvolvimento, feedback, comunicação e coaching, planejamento individual de 

carreira, mecanismos de monitoramento da efetividade do sistema de Gestão de 

Desempenho em si e até mesmo intervenções na gestão da cultura corporativa.  

Conforme Ulrich (1997), os sistemas efetivos de Gestão de Desempenho 

reconhecem que a avaliação não é um fim em si; ao contrário, trata-se de um 

componente crítico de um conjunto mais amplo de práticas de Gestão de Pessoas, as 

quais devem estar claramente ligadas ao desempenho do negócio, ao 

desenvolvimento pessoal e organizacional e à cultura e estratégia corporativas. 

Portanto, também para este autor, a Gestão de Desempenho é parte integrante das 

práticas de GP, com vistas não só ao desenvolvimento do colaborador, mas, 

especialmente, ao alcance dos resultados da organização, colocando a Gestão de 

Pessoas num papel estratégico na estrutura corporativa. 

Ao citar Pontes (2002), Feitosa e Lima (2016) ampliam a visão construída até 

aqui, ao afirmar que as práticas de mensuração do desempenho se constituem numa 

estratégia que tem como objetivo criar vínculos com os colaboradores a fim de que 

sejam alcançados os resultados organizacionais. Nessa linha, segundo Hartog et al. 

(2004), as iniciativas relacionadas à Gestão de Desempenho, inicialmente focadas em 

 
9 GP – Gestão de Pessoas 
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tornar explícito o desempenho de um funcionário como elemento fundamental para o 

gerenciamento do seu desempenho, são vistas agora como um processo integrado 

no qual gerentes trabalham com seus subordinados para definir metas e objetivos, 

medir e avaliar os resultados obtidos e recompensá-los adequadamente, com vistas 

à melhoria do desempenho individual e, em última instância, do desempenho 

organizacional.  

Visto desta forma, pode-se dizer que a Gestão de Desempenho envolve a 

gestão do dia-a-dia, bem como o suporte e o desenvolvimento de pessoas, implicando 

no alinhamento de práticas de GP de forma a provocar melhorias no desempenho e 

no desenvolvimento dos funcionários, com o propósito último de maximizar o 

desempenho organizacional. Da mesma forma, como sustentado por Ulrich (1997), 

esta visão deixa claro que a Gestão de Desempenho é parte integrante do conjunto 

maior de práticas de GP de uma empresa, que inclui ainda, por exemplo, práticas 

relacionadas a seleção e recrutamento ou mesmo aquelas relacionadas a benefícios. 

No escopo desse conjunto, está a figura central da avaliação de desempenho 

individual, tratada a seguir. 

 

3.2      Avaliação de desempenho individual 

Conforme já visto, a maior parte dos modelos de Gestão de Desempenho 

encontrados na literatura, a exemplo de Guimarães (1998), Gilliland e Langdon (1998) 

e Luecke (2006), apresenta como elemento central a avaliação de desempenho. Para 

Fletcher (2001), a avaliação de desempenho corresponde a um conjunto de atividades 

segundo as quais as organizações procuram avaliar seus funcionários, desenvolver 

suas competências, tornar seu desempenho mais efetivo e distribuir recompensas. 

Para Luecke (2004), trata-se de um método formal que tem por objetivo principal 

determinar quão bem uma pessoa está agindo em relação às metas estabelecidas e, 

com base nessa observação, comunicar a esta pessoa seus objetivos individuais e 

encorajá-la a melhorar seu desempenho. 

Dutra (2002), considera que a avaliação de desempenho é definida como a 

avaliação do “conjunto de entregas e resultados de determinada pessoa para a 

empresa ou negócio”. Para o autor, o desempenho de uma pessoa é composto por 

três dimensões que interagem entre si e que devem ser avaliadas de forma diferente. 

Tais dimensões são o desenvolvimento, o esforço e o comportamento. Segundo Dutra 

(2002), as proposições de avaliação de desempenho são, em geral, equivocadas, na 
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medida em que misturam em uma mesma ferramenta ou processo essas três 

dimensões.  

Conforme Aranha (2010), a dimensão desenvolvimento, quanto à sua 

expectativa, está vinculada à capacidade da pessoa de lidar com desafios e situações 

cada vez mais complexos; a dimensão esforço, ou resultado, é uma contingência, no 

sentido de que o resultado demonstrado hoje não necessariamente se repetirá 

amanhã e está, portanto, vinculado à motivação pessoal e às condições oferecidas 

pela empresa. Por último, o autor coloca que a questão comportamental pode 

impactar, ou não, o desenvolvimento e o esforço da pessoa e certamente impacta o 

ambiente organizacional e o desenvolvimento e esforço de outras pessoas. 

Ao longo do século XX, a avaliação de desempenho passou das metodologias 

de controle dos tempos e movimentos para processos que consideram o empregado 

e seu trabalho como parte de um contexto organizacional e social mais amplo 

(GUIMARÃES, NADER e RAMAGEM, 1998). A partir da necessidade das 

organizações de contar com instrumentos para estimular o trabalhador a adotar ou 

reforçar determinadas atitudes, as técnicas de avaliação de desempenho foram sendo 

aperfeiçoadas, valendo-se, principalmente, de contribuições das Ciências Sociais. 

Para Barbosa (1996, p. 61),  

durante um longo período e ainda hoje em alguns lugares, desempenho ficou 
associado só à produtividade, à quantidade de trabalho. A filosofia por trás 
desse tipo de política de avaliação estava assentada em uma visão de mundo 
estritamente industrial e empresarial que visava identificar quem trabalhava e 
quem não trabalhava, melhor dizendo, quem produzia e quem não produzia. 

 

A autora destaca que, no entanto, a partir da década de 1920, com a ênfase 

eminentemente humanista dada pela escola das Relações Humanas, a visão que se 

tinha da avaliação de desempenho como instrumento punitivo e controlador passou a 

ser amenizada e substituída pela ideia de servir de termômetro das necessidades e 

realizações das organizações e dos indivíduos (BARBOSA, 1996). Nessa perspectiva, 

reforçando a ideia de que a avaliação de desempenho é um elemento de vinculação 

entre os processos de GP, ela endossa que:  

através da avaliação de desempenho dos funcionários de uma instituição, 
podemos identificar as áreas nas quais o treinamento se faz necessário, se 
os critérios de seleção utilizados estão realmente adequados, se estão 
selecionando as pessoas certas para os lugares certos, que funcionários 
devem ser remanejados para serem melhor aproveitados etc. (BARBOSA, 
1996, p. 61). 
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Para Brandão e Guimarães (2001), no que se refere à responsabilidade pela 

avaliação, por exemplo, essas técnicas evoluíram de um modelo de avaliação de mão 

única, por meio do qual o chefe realizava unilateralmente um diagnóstico dos pontos 

fortes e fracos do subordinado, para outros modelos, como a avaliação bilateral, em 

que chefe e subordinado discutem em conjunto o desempenho deste último, e, mais 

recentemente, a avaliação 360°, que propõe a utilização de múltiplas fontes, ou seja, 

a avaliação do empregado por clientes, pares, chefe e subordinados, conforme 

proposto por Edwards e Ewen (1996). Assim, as organizações têm utilizado diversos 

mecanismos para avaliar o desempenho individual no trabalho, sempre priorizando a 

adoção de metodologias que se adequem às suas necessidades e objetivos.  

Conforme apontado por Brandão e Guimarães (2001), a avaliação de 

desempenho pode ser vista sob duas perspectivas diferentes. Na funcionalista, a 

avaliação é percebida como um processo voltado ao desenvolvimento dos 

funcionários e à melhoria do desempenho no trabalho (GOODALE, 1992; LUCENA, 

1977). Já na perspectiva crítica, a avaliação é entendida como um mecanismo 

utilizado pela organização para o exercício de controle psicossocial sobre os 

funcionários (PAGÈS et al, 1997).  

A avaliação de desempenho é vista como um aspecto crítico das práticas de 

Gestão de Desempenho, podendo influenciar a execução da estratégia de negócios 

de uma empresa (SCHULER e JACKSON, 1987; SNELL e DEAN, 1992) e seu próprio 

desempenho como um todo (SCHULER et al, 1993). Adicionalmente, a avaliação de 

desempenho é percebida como uma ferramenta importante para a identificação de 

pontos fortes e fracos dos funcionários, para a avaliação de necessidades de 

treinamento, para a definição de planos de desenvolvimento e para promover 

motivação, dado que é base para o estabelecimento de recompensas e feedback 

sobre carreira (CARDY e DOBBINS, 1994).  

Se por um lado a avaliação de desempenho é vista como um elemento 

importante na Gestão de Desempenho, por outro é também muitas vezes percebida 

como algo problemático. Muitos gerentes e supervisores não se sentem à vontade ao 

fazer avaliações, assim como muitos subordinados também não gostam de ser 

avaliados. Ainda que a causa muitas vezes esteja relacionada a problemas nos 

próprios sistemas de avaliação de desempenho (GOMEZ-MEJIA, BALKIN e CARDY, 

1995), há também o efeito causado pelas dificuldades inerentes aos processos de dar 

e de receber feedback que os indivíduos, em geral, possuem. 
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Sobre as dificuldades de colocar em prática um sistema eficiente de avaliação 

de desempenho, Barbosa (1996) cita Pfiffner (1938) que escreveu: 

Não há, provavelmente, campo que ofereça conflito mais agudo entre a teoria 
e a prática do que o que diz respeito à apuração do merecimento. A teoria diz 
que seria excelente apurar o merecimento dos empregados de acordo com o 
seu valor e desempenho das funções. Com isso concorda a administração, 
assim como os empregados. Mal, porém, se tenta pôr a ideia em execução, 
é ela bloqueada ou a sua eficácia é reduzida por obstáculos quase 
insuperáveis. (PFIFFNER, 1938 apud BARBOSA, 1996, p. 61-62). 

 

A autora acrescenta a esse argumento a visão de Walker (1937), que afirma 

que os sistemas menos eficientes de avaliação de desempenho são alvo da 

desconfiança dos colaboradores e que, possivelmente, é preferível que não haja 

sistema algum do que ter um que produza resultados nos quais a maioria das pessoas 

não deposita confiança (BARBOSA, 1996). 

A análise de sistemas de avaliação de desempenho pela literatura, em geral, 

não é favorável. Diversas pesquisas revelam resultados negativos de percepção e 

avaliação desses sistemas (ARANHA, 2010). Conforme Lawler (1994, p. 16), “o 

problema é que muitos sistemas de avaliação de desempenho não motivam os 

indivíduos nem direcionam o seu desenvolvimento de forma efetiva”. 

A respeito da motivação no setor público, em que se aplica este estudo, Klein 

e Mascarenhas (2016) afirmam que diversas pesquisas indicam que a motivação dos 

servidores públicos é influenciada tanto por fatores intrínsecos ou simbólicos do 

trabalho (reconhecimento, desenvolvimento, realização, autonomia, identificação, 

responsabilidade), quanto por fatores extrínsecos (remuneração, ambiente 

organizacional, benefícios, saúde e segurança do trabalho). Daí se extrai que os 

sistemas de avaliação de desempenho devem considerar a necessidade de que seu 

uso sirva aos dois propósitos (estímulo dos fatores intrínsecos e extrínsecos), de 

modo que esteja integrado aos diversos processos de Gestão de Pessoas 

(movimentação, seleção, desenvolvimento, bonificações, feedback), a exemplo do 

que propõem autores como Roberts (2001), Hipólito e Reis (2002) e Ulrich (1997). 

Paralelamente à visão pessimista quanto aos sistemas de avaliação de 

desempenho, Barbosa (1996) traz a visão de Mosher, Kingsley e Stahl (1937), que 

consideram que, ainda que no passado os sistemas de apuração do desempenho 

tenham se revelado rudimentares e imperfeitos processos de apreciação e registro de 

aptidões e hábitos de trabalho, eles são preferíveis a julgamentos não escritos 

formulados pelos administradores. Assim, a área responsável pela administração de 
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pessoas deve aceitar o desafio da situação e desenvolver instrumentos mais 

adequados e úteis (MOSHER, KINGSLEY e STAHL, 1937 apud BARBOSA, 1996). 

No que concerne à utilidade das avaliações de desempenho, é relevante que os dados 

obtidos por meio da sua aplicação sejam fontes de informação para a tomada de 

decisões gerenciais, de modo especial aquelas relativas aos processos de GP, como 

capacitação e desenvolvimento, bonificações e movimentação.  

Especificamente no que diz respeito às organizações públicas, alvo deste 

estudo, Feitosa e Lima (2016) destacam que estas possuem características 

específicas, a exemplo da submissão a regras e rotinas, que culminam na 

burocratização das ações e a existência de diretrizes voltadas ao estabelecimento de 

hierarquias de poder. Para as autoras, essas características impõem limitações para 

a implantação de processos inovadores, em especial aqueles relacionados às 

políticas de Gestão de Pessoas e, portanto, nas práticas de Gestão de Desempenho. 

Barbosa (1996) acrescenta a esse contexto aspectos culturais inerentes à 

sociedade brasileira, afirmando que a discussão acerca da adoção de sistemas de 

mensuração de desempenho que privilegiem o mérito, a despeito de interesses 

políticos e paternalistas, deve ser precedida pela legitimidade da meritocracia na 

prática social. Destaca, ainda, que:   

Esta transformação, contudo, não surgirá como uma consequência natural de 
bons e modernos planos de avaliação de desempenho, porque, na realidade, 
já tivemos vários deles. Não virá nem de avaliadores treinados e preparados 
para executá-los, nem da vontade política de um único governo. A questão é, 
a meu ver, muito mais ampla e não será resolvida, automaticamente, apenas 
com a reforma do Estado, nem com a introdução de uma nova metodologia 
de aferição de desempenho. Não creio que avançaremos muito mais para 
além de onde já nos encontramos, se não for entendida a raiz da diferença 
entre a existência de sistemas meritocráticos formais e sua legitimidade 
prática; o que é desempenho e mérito para diferentes grupos da sociedade 
brasileira; como as diferentes percepções destas categorias culturais se 
relacionam com outros valores centrais na nossa dinâmica social — como 
senioridade, lealdade, dedicação e relações pessoais; o que significa, do 
ponto de vista sociológico, no Brasil, excluir por falta de desempenho e, 
finalmente, como esses temas se relacionam com fluxos culturais mais 
amplos — estou me referindo às teorias da moderna administração de 
recursos humanos e às mudanças nas relações de trabalho em curso no 
mundo capitalista. (BARBOSA, 1996, p. 59-90). 

 

Ainda sobre a influência de aspectos culturais da sociedade brasileira na 

sistemática de avaliação do desempenho, Barbosa (1996) acrescenta que, para que 

sejam percebidos os resultados da aplicação dos sistemas de avaliação de 

desempenho, é preciso que sejam alterados padrões culturais que rejeitam o 
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destaque aos diferenciais competitivos individuais e a criação de hierarquias e pregam 

práticas que nivelam todos os avaliados por meio de justificativas aos desempenhos: 

Sem querer, por um lado, negar a existência de métodos de avaliação 
anacrônicos, de avaliadores despreparados, do peso das relações pessoais 
no resultado das avaliações de desempenho, por outro lado, não é possível 
ignorar concepções culturais básicas que informam, implicitamente, todo 
esse processo e que, a meu ver, é fundamental serem compreendidas para 
que seja obtido algum resultado. Refiro-me à existência de uma concepção 
de igualdade substantiva, que não legitima as diferenças individuais de 
talento e desempenho como um critério para o estabelecimento de 
hierarquias, aliada a uma concepção de desempenho que entende os 
diferentes resultados das produções individuais como oriundos de 
mecanismos sociais que exigem as suas respectivas contextualizações e 
explicitações. O resultado disso é um processo que não avalia, no sentido de 
estabelecer diferenças e hierarquizações, mas que justifica o desempenho. 
(BARBOSA, 1996, p. 94). 

 

Sobre a apuração de desempenho no setor público, Pacheco (2010) considera 

que essa é uma prática que vem contribuindo para a consolidação de princípios da 

NGP, a exemplo da transparência e do foco nos resultados prestados à sociedade. 

Entretanto, afirma que ainda há uma visão controversa acerca de sua aplicabilidade, 

pois se trata de uma ferramenta típica da iniciativa privada e que resulta em problemas 

quando transposta para a área pública: 

Para alguns autores, a mensuração de desempenho no setor público tem 
contribuído para o alcance de múltiplos objetivos, entre eles a transparência 
de custos e resultados, a melhoria da qualidade dos serviços prestados, a 
motivação dos funcionários, sendo um dos pilares mais importantes da nova 
governança em torno do Estado de rede (Golmith e Eggery, 2006; Behn, 
1995). Para seus críticos, no entanto, trata-se de uma transposição indevida 
de instrumento desenvolvido para a gestão empresarial, que gera graves 
distorções quando aplicado ao setor público (Dunlevy e Hood, 1994; Hood, 
2007). (PACHECO, 2010, p. 182). 

 
A análise de referenciais teóricos acerca da aplicação de avaliação de 

desempenho individual na esfera pública aponta para o fato de que sua utilização é 

cada vez mais estimulada. Entretanto, seus resultados são melhores quando o uso do 

instrumento não está associado à remuneração, ao contrário do que ocorre com os 

trabalhadores da iniciativa privada (KLEIN e MASCARENHAS, 2016). Nesse sentido, 

Pacheco (2010) relata que a maior parte dos países da OCDE10 adotam contratos de 

trabalho com base em resultados e alguma forma de remuneração variável associada 

ao desempenho. No entanto, destaca que nem todos adotam essa lógica ou, ainda, 

um sistema de recompensas financeiras e, os que o fazem, atrelam os resultados 

 
10 OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
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obtidos a uma parcela moderada da remuneração, com a finalidade de não provocar 

desvios de comportamento relevantes (PACHECO, 2010). 

Do que foi exposto acerca da literatura que permeia o tema deste estudo, foi 

elaborado o quadro a seguir, com as principais diretrizes atualmente consideradas 

relevantes no que diz respeito às práticas de Gestão de Desempenho e de avaliação 

de desempenho individual: 

 

Quadro 1 – Diretrizes relacionadas às práticas de Gestão de Desempenho e de 
avaliação de desempenho individual. 

Diretriz Autores 

Avaliação de desempenho que evidencie a associação 
entre os objetivos organizacionais e as metas 
intermediárias e individuais 

Williams (2002), Ulrich (1997), Roberts 
(2001) 

Integração da Gestão do Desempenho e da avaliação 
de desempenho individual com os demais processos de 
Gestão de Pessoas (movimentação, seleção, 
desenvolvimento, bonificações, feedback) 

Fletcher (2004), Roberts (2001), Hipólito e 
Reis (2002), Ulrich (1997), Feitosa e Lima 

(2016), Cardy e Dobbins (1994) 

Alinhamento das práticas de Gestão do Desempenho e 
de avaliação de desempenho com a cultura 
organizacional  

Ulrich (1997), Roberts (2001) 

Definição compartilhada entre gestores e os membros 
das equipes das metas e objetivos a serem avaliados 

Hartog et al. (2004), Brandão e 
Guimarães (2001) 

Dissociação das práticas de Gestão do Desempenho e 
de avaliação de desempenho com a remuneração 

Pacheco (2010) 

Processo de feedback como parte importante da 
avaliação de desempenho 

Luecke (2004) 

Fonte: Organizado pela autora. 
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4         A EXPERIÊNCIA DA ANVISA 

Tendo em vista que o presente trabalho se destina a apresentar uma proposta 

de intervenção para ser aplicada na elaboração do modelo de avaliação de 

desempenho individual da Anvisa, torna-se oportuno descrever o contexto da 

organização, além de apresentar variáveis que impactam nessa proposição, tanto em 

decorrência da legislação que rege a agência no que diz respeito à realização de ADI, 

quanto em função do histórico da Anvisa acerca do tema estudado. 

 

4.1      A Anvisa 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, autarquia sob regime 

especial vinculada ao Ministério da Saúde, foi criada pela Lei n. 9.782, de 26 de janeiro 

de 1999, no contexto da reforma administrativa por que passava a Administração 

Pública brasileira na década de 1990. Sua atuação abrange todo o território nacional 

e a agência é integrante do Sistema Único de Saúde – SUS. 

A missão da Anvisa é “proteger e promover a saúde da população, mediante a 

intervenção nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços 

sujeitos à vigilância sanitária, em ação coordenada e integrada no âmbito do Sistema 

Único de Saúde” (BRASIL, 2019a). Para realizá-la, sua atuação é organizada em três 

macroprocessos (BRASIL, 2019a): 

• Gestão de ações pré-mercado, que abrange a habilitação, a certificação 

e a regularização de produtos e serviços, com vistas à redução do risco sanitário a 

partir da sua introdução no mercado; 

• Gestão de ações pós-mercado, contemplando a fiscalização e o 

monitoramento de produtos e serviços, o controle sanitário em comércio exterior e em 

portos, aeroportos e fronteiras e a regulação e monitoramento de mercado, de modo 

a verificar a execução das normas regulatórias, a mitigar o risco sanitário e a reduzir 

falhas de mercado no acesso a produtos e serviços; e  

• Governança, incluindo a gestão e o controle organizacional, a gestão da 

regulamentação, a coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) 

e a gestão das relações institucionais. 

Nessa atuação, a Anvisa realiza ações regulatórias e de controle sanitário com 

impacto em 22,7% das atividades econômicas do país, incluindo a produção e 

consumo de medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, produtos para saúde 

e tabaco, dentre outros, por meio do trabalho de aproximadamente 1.700 servidores. 
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Seu corpo funcional permanente é composto por dois quadros de pessoal – 

quadro específico e quadro efetivo – que, embora sejam regidos pela Lei n. 8.112, de 

11 de dezembro de 1990, no que diz respeito ao regime jurídico, obedecem a 

legislações distintas no tocante às carreiras dos servidores. O quadro específico 

refere-se a um conjunto de servidores oriundos de órgãos da Administração Pública 

Federal, a exemplo do Ministério da Saúde, destinado a compor a força de trabalho 

da Anvisa no momento de sua criação, de modo que fosse possível o início das 

atividades da agência. A partir daí, com a realização de concursos públicos destinados 

ao preenchimento de vagas para a Anvisa, formou-se o quadro efetivo, que teve sua 

primeira turma ingressando na agência em 2004.  

Nesta pesquisa, embora o objetivo seja propor diretrizes para um modelo de 

avaliação de desempenho individual que possa ser aplicado para todos os 

profissionais da Anvisa, foi estudada a legislação acerca da carreira do quadro efetivo 

da Anvisa, criada pela Lei n. 10.871, de 20 de maio de 2004 e regulamentada pelo 

Decreto n. 6.530, de 04 de agosto de 2008, analisado no item seguinte. A aplicação 

desse critério deve-se ao fato de que a legislação que rege o quadro efetivo traz 

obrigatoriedades relativas à avaliação de desempenho que contemplam e extrapolam 

os requisitos constantes na legislação para o quadro específico, sendo, portanto, mais 

abrangente. Além disso, o corpo funcional da Anvisa tem cerca de 75% de sua 

composição formada por servidores do quadro efetivo. Tendo em vista, ainda, que o 

quadro específico é composto quase totalmente por cargos extintos, existe uma 

expectativa de que os servidores nessa condição se aposentem nos próximos anos 

(BRASIL, 2019a), estando a maioria no final das respectivas carreiras. 

 

4.2      O Decreto n. 6.530, de 04 de agosto de 2008 

O Decreto n. 6.530, publicado em 04 de agosto de 2008, trata da progressão e 

promoção para os servidores do quadro efetivo das Agências Reguladoras Federais, 

regulamentando dispositivos instituídos pela Lei n. 10.871, de 20 de maio de 2004, 

dentre os quais está a avaliação de desempenho individual. 

Nos termos do Decreto referido, a principal aplicação da avaliação, em termos 

de gestão, está restrita à sua utilização como um dos critérios para possibilitar a 

movimentação do servidor na carreira instituída pela Lei n. 10.871/2004. Assim, 

mediante o alcance de uma nota mínima correspondente a 85% dos pontos da ADI, 

aliado a outros requisitos mínimos de capacitação, qualificação e experiência 
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profissional, o servidor está apto a ter uma progressão ou uma promoção na carreira. 

Torna-se relevante destacar que cada progressão ou promoção (que, cumpridos os 

requisitos, acontecem anualmente) conferem ao servidor um aumento no valor da 

remuneração básica de cerca de 1 a 3%, variando conforme o cargo.  

Com isso, o normativo ratifica a obrigatoriedade da realização da avaliação de 

desempenho individual, na medida em que o constitui como elemento indispensável 

para a evolução do servidor na carreira. É oportuno enfatizar que tal obrigatoriedade 

tem respaldo constitucional, sendo prevista a necessidade de realização de 

avaliações de desempenho periódicas dos servidores, não só como requisito para a 

obtenção da estabilidade após o cumprimento do estágio probatório, como também 

para a manutenção do servidor no serviço público federal. 

Especificamente no que diz respeito às características da avaliação de 

desempenho individual, o Decreto n. 6.530/2008, determina que a ADI deve 

contemplar, no mínimo, os seguintes critérios: produtividade no trabalho – com base 

em padrões previamente estabelecidos de qualidade e economicidade, capacidade 

de iniciativa, cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no 

desempenho das atribuições do cargo, assiduidade, pontualidade e disciplina. Além 

desses, permite que cada agência reguladora, mediante publicação de normas 

específicas, contemple outros critérios na ADI dos seus servidores (BRASIL, 2008). 

Quanto ao ciclo da avaliação de desempenho, o Decreto estabelece um 

período avaliativo de um ano, determinando, assim, a periodicidade de um ano para 

a realização da avaliação de desempenho dos servidores das ARF (BRASIL, 2008).   

Embora este item esteja destinado a tratar do Decreto n. 6.530/2008, dada a 

sua influência nos modelos de ADI a serem desenvolvidos no âmbito das ARF, é 

relevante discorrer brevemente sobre o Decreto n. 7.133, de 19 de março de 2010, 

que regulamentou os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a 

realização das avaliações de desempenho individual e institucional e o pagamento 

das gratificações de desempenho de que trata a Lei n. 10.871/2004, dentre outras, e, 

até a publicação da Lei n. 13.326/2016, que instituiu o pagamento por subsídios, 

impactou na sistemática de avaliação de desempenho da Anvisa. 

No que diz respeito à Anvisa, bem como às demais ARF, o Decreto n. 

7.133/2010 regulamentou o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade 

de Regulação – GDAR e a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-

Administrativa em Regulação - GDATR, instituídas pela Lei n. 10.871/2004, mediante 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.871.htm
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a realização de avaliações de desempenho individual e institucional, e que, na prática, 

correspondiam a cerca de 60% da remuneração básica dos servidores das agências. 

De maneira análoga ao Decreto n. 6.530/2008, o Decreto n. 7.133/2010 

estabelece a periodicidade anual para realização da avaliação de desempenho, além 

de também estabelecer critérios mínimos para a avaliação dos servidores: 

produtividade no trabalho – com base em parâmetros previamente estabelecidos de 

qualidade e produtividade, conhecimento de métodos e técnicas necessários para o 

desenvolvimento das atividades referentes ao cargo efetivo na unidade de 

exercício, trabalho em equipe, comprometimento com o trabalho, cumprimento das 

normas de procedimentos e de conduta no desempenho das atribuições do cargo. 

Tais características permitiram à Anvisa utilizar, entre os anos de 2010 e 2016, a 

mesma avaliação de desempenho tanto para fins de progressão e promoção, quanto 

para fins de pagamento da GDAR e da GDATR, a partir da união dos critérios mínimos 

exigidos em cada um dos normativos num mesmo formulário de avaliação, conforme 

será detalhado no item a seguir. 

Fazendo uma relação dos aspectos contemplados pelos Decretos descritos, 

que impactam na ADI dos servidores da Anvisa, com os objetivos deste estudo, é 

possível refletir que a vinculação da avaliação a elementos remuneratórios 

(progressão, promoção e gratificação de desempenho) pode ser uma das causas para 

os problemas encontrados a partir da prática de ADI da Anvisa, em conformidade com 

o observado por Pacheco (2010) e com as informações disponíveis no relatório da 

Anvisa de 2016. Outro ponto constante nos Decretos e que influenciam no modelo de 

ADI da Anvisa é a fixação dos critérios mínimos a serem avaliados e a periodicidade 

estabelecida para a realização da avaliação. O impacto positivo ou negativo desses 

elementos no modelo de ADI praticado na agência foi analisado a partir da realização 

das entrevistas e seus resultados estão dispostos no capítulo 5. 

Destaca-se que, além desses três aspectos (avaliação como requisito para 

progressão e promoção, critérios mínimos a serem avaliados e periodicidade anual), 

os Decretos não fixam outras regras, tais como o formato da avaliação, as fontes 

avaliadoras, os pesos atribuídos a cada item avaliativo e os usos que a organização 

pode fazer da avaliação de desempenho, por exemplo. O Decreto n. 7.133/2010, 

inclusive, explicita que a avaliação deve ser um instrumento de gestão, que permita a 

identificação de aspectos do desempenho que possam ser melhorados por meio de 

oportunidades de capacitação e aperfeiçoamento profissional (BRASIL, 2010), 
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reforçando a ideia de que a avaliação é uma ferramenta de suporte à tomada de 

decisões de gestão, especialmente de Gestão de Pessoas, fator que ratifica a 

importância deste estudo. 

 

4.3      Modelos de avaliação de desempenho individual aplicados na Anvisa 

Desde a sua criação, em 1999, a Anvisa desenvolveu três modelos de ADI. 

Para fins desta pesquisa, é relevante que sejam apresentados os dois últimos 

modelos praticados: o modelo anterior, que vigorou entre os anos de 2010 e 2016, 

sobre o qual a agência realizou o estudo que culminou na elaboração do relatório de 

2016, no qual foram identificados os problemas da ADI já descritos; e o modelo atual, 

iniciado em 2018, elaborado para sanar as distorções do modelo anterior, e que se 

encontra em fase de revisão por não ter atendido a esse objetivo. 

O modelo anterior, iniciado em 2010, estava respaldado legalmente pelos 

Decretos n. 6.530/2008 e n. 7.133/2010. O formulário de avaliação de desempenho 

individual (Apêndice 1) era disponibilizado por meio de uma planilha de Excel®, em 

que eram analisados os oito itens a seguir, que representavam a junção entre os itens 

obrigatórios do Decreto n. 6.530/2008 e os do Decreto n. 7.133/2010. São eles: 

produtividade, cumprimento de normas de procedimentos no desempenho das 

atribuições do cargo, trabalho em equipe, comprometimento com o trabalho, 

conhecimento de métodos e técnicas necessários ao desenvolvimento das atividades 

referentes ao cargo efetivo na unidade de exercício, qualidade técnica do trabalho, 

capacidade de iniciativa e relacionamento interpessoal.  

Todos os itens eram avaliados pelo próprio servidor, por seu gestor imediato e 

por três membros da equipe (pares, quando o avaliado era um servidor; subordinados, 

quando o avaliado era o gestor). As notas de cada uma das fontes de avaliação eram 

ponderadas, baseadas em uma escala idêntica para todos os itens, e a ADI possuía 

pontuação máxima de 100 pontos. Apenas as notas dos servidores eram 

encaminhadas para a área de Gestão de Pessoas, que não acessava as informações 

referentes às avaliações de cada um dos itens. O modelo previa a elaboração de um 

plano de trabalho, com a descrição de metas globais da Anvisa que estavam 

relacionadas às metas intermediárias (das unidades) e com as metas individuais, além 

da realização de avaliações trimestrais, que, na prática, não eram realizados. Os 

resultados das avaliações eram utilizados tanto para a concessão de progressão e 

promoção na carreira, quanto para o pagamento das gratificações de desempenho. 
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Em janeiro de 2017, a Lei n. 13.326 passou a fazer efeito sobre a forma de 

remuneração dos servidores das ARF, o que significou que as parcelas das 

remunerações referente às gratificações de desempenho foram incorporadas aos 

vencimentos básicos dos servidores das agências, que passaram a receber subsídios 

que não mais dependiam da pontuação na avaliação de desempenho para que 

fossem pagos. Dessa forma, uma das aplicações da ADI no âmbito da Anvisa perdeu 

sua função, cenário que se concretizou numa oportunidade para que a agência revisse 

seu modelo de avaliação de desempenho individual (BRASIL, 2016a), inclusive no 

que diz respeito à revisão dos itens que nela constavam por força do Decreto n. 

7.133/2010, que, a partir daquele momento, perdeu sua ação no tocante à ADI. 

A reformulação do modelo de ADI vigente até 2016 culminou no modelo atual 

de avaliação de desempenho individual da Anvisa, que passou a vigorar desde 2018. 

É importante destacar que a lacuna deixada pela revisão do modelo de ADI, no ano 

de 2017, foi suprida por meio da repetição das notas do ciclo avaliativo anterior de 

cada servidor, como forma de não inviabilizar a concessão de progressão e promoção 

dos servidores do quadro efetivo naquele ano (BRASIL, 2016a). 

O modelo atual de ADI da Anvisa, à semelhança do anterior, é concretizado por 

meio da aplicação de um formulário em formato de planilha de Excel® (Apêndice 2), 

cujo primeiro campo contempla uma breve descrição do plano de trabalho elaborado 

para o servidor no período. A nota da avaliação é calculada a partir da média 

ponderada entre três avaliações quadrimestrais, que compõem o ciclo anual do 

servidor, que é individualizado de acordo com a data de entrada em exercício do 

servidor na agência. Assim, a planilha contém três abas referentes às avaliações dos 

quadrimestres, o que obriga que haja um acompanhamento periódico do avaliado. 

Além dessas, há no formulário uma quarta aba contendo orientações de 

preenchimento da ADI. 

A elaboração do modelo atual, levou em consideração a adoção do modelo de 

gestão por competências pela Anvisa. Dessa forma, além da avaliação dos itens 

obrigatórios constantes no Decreto n. 6.530/2008, compõe o formulário a avaliação 

de quatro competências eletivas (comportamentais, nos casos de avaliação dos 

servidores, e gerenciais, nos casos de avaliação dos gestores), escolhidas dentro de 

um portfólio disponibilizado pela agência, permitindo a personalização dos formulários 

de cada servidor, em função das atividades que se espera que ele desenvolva em  

cada período avaliativo.  
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Os itens, incluindo as competências eletivas, são avaliados por fonte dupla 

(servidor e gestor imediato) ou tripla (servidor, gestor imediato e pares/subordinados), 

dependendo da sua natureza, e as pontuações obtidas em cada um deles são 

ponderadas de acordo com a avaliação de cada fonte, resultando em avaliações com 

pontuação máxima de 100 pontos. 

O formulário possui campos de justificativa, a serem preenchidos sempre que 

as notas atribuídas a um item forem consideradas abaixo do esperado ou excelente, 

como forma de registrar as evidências que levaram ao baixo desempenho do servidor 

ou à sua excelência. Há, ainda, campos destinados ao registro do feedback dado ao 

servidor e ao levantamento das necessidades de capacitação identificadas para ele 

no período. Concluídos os três quadrimestres, a planilha contendo as avaliações 

parciais e a nota final do avaliado é anexada a um processo eletrônico individual do 

servidor e encaminhado para a área de GP. Não existe um sistema eletrônico que 

viabilize o tratamento e processamento dos dados e a emissão de relatórios 

gerenciais. 

A aplicação do modelo atual mostrou-se trabalhosa e houve rejeição da agência 

à sua forma de execução, principalmente em decorrência do quantitativo de 

avaliações a ser realizado para cada servidor (três avaliações quadrimestrais 

obrigatórias) e da dificuldade de gestores e servidores de colocar em prática os 

procedimentos para a realização das avaliações, gerando a ocorrência de erros, 

atraso nos prazos de envio e, consequentemente, atrasos na concessão de 

progressões e promoções. Tais elementos levaram à interrupção da aplicação do 

modelo e ensejou a necessidade de sua revisão, motivo fundamental para a 

proposição deste trabalho. 
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5         APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E DOS RESULTADOS 

Conforme detalhado no capítulo 2, acerca dos procedimentos metodológicos 

desta pesquisa, os dados apresentados a seguir foram obtidos a partir da realização 

de entrevistas com os gestores das áreas de Gestão de Pessoas da Anvisa e de 

outras quatro ARF que aceitaram participar do estudo, todos responsáveis pela gestão 

dos processos relacionados à avaliação de desempenho individual nas suas 

respectivas organizações.  

As respostas estão transcritas de acordo com os temas tratados por cada uma 

das questões constantes no roteiro de entrevista aplicado, sendo expostas as 

passagens que guardam relevância com o objeto desta pesquisa. O agrupamento das 

respostas em quadros categorizados tem a finalidade de facilitar a comparação das 

variáveis contempladas em cada entrevista, de acordo com a situação identificada na 

Anvisa. 

As informações que compõem os quadros dos itens 5.1 a 5.4 destinam-se a 

caracterizar os modelos de cada uma das agências pesquisadas, para contextualizar 

as demais questões e introduzir o problema de pesquisa aos participantes. Os 

questionamentos relativos a esses itens não objetivavam investigar a existência dos 

mesmos problemas encontrados no modelo de ADI da Anvisa nas demais ARF. Dessa 

forma, os quadros de respostas são seguidos de uma breve descrição das 

informações obtidas nas entrevistas. 

Os questionamentos relativos aos itens 5.5 a 5.16 destinam-se a pesquisar a 

ocorrência dos problemas do modelo de ADI da Anvisa nas agências participantes do 

estudo. Desse modo, a cada um dos quadros segue-se a discussão dos dados 

relacionados às temáticas, à luz do referencial teórico estudado. O mesmo ocorre com 

o item 5.17, que tem como produto as sugestões de diretrizes que os gestores 

entrevistados acreditam que devem nortear a construção de modelos de ADI nas 

Agências Reguladoras. 

A partir das discussões deste capítulo, serão elencadas, no capítulo 6, as 

diretrizes indicadas para a construção do novo modelo de ADI da Anvisa, de modo a 

torná-lo um instrumento de suporte à tomada de decisões gerenciais, especialmente 

aquelas relacionadas à Gestão de Pessoas. 
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5.1      Características do modelo de ADI vigente 

Neste item, estão dispostas as respostas dos entrevistados acerca das 

características gerais dos modelos de ADI praticados nas agências em que atuam. O 

objetivo desta seção é conhecer os modelos de modo que fosse possível 

contextualizar as demais questões, além de identificar semelhanças e diferenças em 

relação ao modelo da Anvisa. 

 

Quadro 2 - Características do modelo de ADI vigente. 
Pergunta: Descreva o modelo atual de avaliação de desempenho individual (ADI) praticado na 
Agência Reguladora em que atua. 

Agência Resposta 

ANVISA 

O modelo atual é baseado num formulário, em que se tem um conjunto de competências, 
que são predefinidas para cada servidor. São cinco competências obrigatórias e mais 
quatro competências selecionadas a critério do gestor e do servidor no momento da 
pactuação do plano de trabalho. As escalas avaliativas são baseadas tanto em frases 
descritivas dos comportamentos esperados, quanto escalas de “bom”, “ótimo”, “regular” e 
“ruim”. É um formulário de Excel® e ele contempla três ciclos de avaliação no período de 
um ano, que é o ciclo completo. O ciclo é de um ano e são feitas avaliações quadrimestrais. 
O formulário traz três abas, cada uma referente a cada ciclo, e mais uma aba de 
orientações de preenchimento do formulário. Cada servidor tem um processo eletrônico 
onde ele anexa as planilhas de avaliação de desempenho. Essa metodologia, esse 
instrumento em que você insere a avaliação não é o mais adequado para se conseguir as 
informações que seriam relevantes nas avaliações. Se fosse um formulário eletrônico, 
ajudaria tanto no processamento das avaliações, no processamento das notas, quanto na 
identificação de indicadores relevantes para a tomada de decisão. 

ARF 1 

É realizada uma única avaliação, utilizada tanto para fins de progressão e promoção 
quanto para o recebimento da gratificação de desempenho11. Existe um único ciclo de 
avaliação comum a todos os servidores, que vai de maio de um ano até abril do ano 
subsequente. A avaliação tem um modelo que intenciona ser 360°, contemplando 
autoavaliação, avaliação do gestor e avaliação dos pares. Todas as pessoas que compõem 
uma equipe de trabalho se avaliam. A avaliação é realizada por meio de um sistema 
desenvolvido pela própria agência, que não é integrado com os demais subsistemas de 
Gestão de Pessoas e que precisa de algumas melhorias, mas funciona razoavelmente.  

ARF 2 

Na agência, fazemos duas avaliações: uma para o pessoal do quadro efetivo e outra para 
o pessoal do quadro específico. Mas todos são avaliados numa mesma época. Eu utilizo 
a nota na época que a gente olha os requisitos, ou seja, todo mundo é avaliado junto para 
fins de gratificação de desempenho; para fins de progressão e promoção, na época em 
que vou olhar os requisitos daquela pessoa para ver se ela vai progredir, eu olho a nota 
que ela tirou na época do pagamento da gratificação. Nós temos um sistema, desenvolvido 
junto com o pessoal da informática, que não funciona muito bem. Mas dentro do sistema 
tem um quadro tela onde fica registrado o plano de trabalho da área e do servidor. O chefe 
pode fazer nessa área registros trimestrais sobre cada uma das pessoas da equipe dele, 
tanto feedbacks positivos quanto negativos, que podem subsidiar a avaliação dele ao final 
de um ano. Só que eles não usam. Com relação às fontes de avaliação, por questões dos 
Decretos, nós temos dois tipos. Para o quadro específico, é feita autoavaliação, avaliação 
do gestor e dos pares. Para o quadro efetivo, só há avaliação do chefe imediato. Nós (área 
de Gestão de Pessoas) só olhamos a nota da avaliação. Só olhamos o conteúdo dela 
quando o servidor entra com recurso. Acredito que enquanto a avaliação estiver vinculada 
à remuneração, seja progressão e promoção, seja gratificação de desempenho, a gente 
não vai conseguir fazer uma avaliação que seja um instrumento de gestão. 

ARF 3 
Desde a outra vez em que atuei no RH, eu já tinha algumas críticas à avaliação de 
desempenho da agência. Hoje, por conta do déficit de pessoal e de outras demandas da 
área, ainda não consegui mexer nisso. Mas, inclusive, estou verificando com a minha 

 
11 Apesar de esta pesquisa ter foco na ADI dos servidores do quadro efetivo das ARF, para os quais seus efeitos 
recaem apenas sobre a movimentação na carreira (após a publicação da Lei n. 13.326/2016), a ADI ainda é 
utilizada para pagamento da gratificação de desempenho aos servidores do quadro específico. 
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chefia a possibilidade de fazer algumas alterações nessa parte de avaliações de 
servidores. Eu sei que tem uma Lei, tem um Decreto, mas a gente queria tornar isso algo 
mais palpável, não subjetivo. Porque perguntar se a pessoa se veste bem para ir ao 
trabalho para mim, não é algo significativo para uma avaliação. Hoje nós utilizamos um 
sistema para fazer a avaliação dos servidores. Esse sistema foi implantado no começo de 
2018 e tem algumas imperfeições de funcionamento. Tem gente que consegue ser 
avaliado e outros, não. A avaliação é feita pela chefia imediata ou, quando a chefia imediata 
não se sente à vontade de fazer, porque o servidor está na área há semanas, dias, ou até 
mesmo poucos meses, a gente passa para o chefe anterior. O sistema foi desenvolvido 
pela própria agência. O chefe entra faz a avaliação e assina e, só depois que ele assina, 
fica disponível para o servidor visualizar. Se o servidor concordar, ele assina. Se o servidor 
não concordar, ele tem um campo para fazer um pedido de reconsideração. Sendo aceito, 
muda a nota. Não sendo aceito, o servidor pode entrar com recurso. A gente tem avaliação 
o ano todo, todos os meses. As avaliações são feitas de acordo com a data de ingresso 
dos servidores na agência e, por isso, temos dois picos de realização das avaliações, julho 
e agosto, que representam pouco mais da metade dos servidores da agência. 

ARF 4 

Na avaliação de desempenho individual da agência, são utilizadas as diretrizes 
estabelecidas pela Lei nº 11.784/2008 e pelo Decreto nº 7.133/2010, assim como pela Lei 
nº 10.781/2004 e pelo Decreto nº 6.530/2008, também constantes nas Portarias internas. 
A avaliação de desempenho individual é realizada anualmente, para fins de 
desenvolvimento e Gratificação de Desempenho (GDPCAR) e para fins de Progressão e 
Promoção. É realizada a avaliação por múltiplas fontes (Chefia, Pares, Equipe 
Subordinada e Autoavaliação), sendo considerados os fatores estabelecidos no art. 4º, § 
1º, do Decreto nº 7.133/2010, e art. 3º do Decreto nº 6.530/2008. 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

A observação das respostas permite identificar que a maioria das ARF 

pesquisadas (1, 2 e 3) utilizam um sistema de informação desenvolvido internamente 

para realização e processamento das avaliações de desempenho individuais, ao 

contrário do que acontece na Anvisa, tanto no modelo atual, quanto no anterior, onde 

as avaliações são realizadas por meio de formulário de Excel® e processadas 

manualmente. 

À exemplo do que ocorre no modelo de ADI da Anvisa, as avaliações na ARF 

1, 2 (nas avaliações do quadro específico) e 4 são realizadas por múltiplas fontes 

(servidor avaliado, gestor imediato e pares). Apenas uma fonte (gestor) realiza as 

avaliações do quadro efetivo nas ARF 2 e 3. 

Nas ARF 1, 2, 3 e 4, é realizada apenas uma avaliação de desempenho para 

fins de pagamento da gratificação de desempenho e de movimentação na carreira, do 

mesmo modo que ocorria no modelo anterior de ADI da Anvisa.  

Nas ARF 1 e 2, as avaliações de todos os servidores ocorrem no mesmo 

período, enquanto na Anvisa e na ARF 3, as avaliações são feitas em consonância 

com a data de entrada em exercício do servidor na respectiva agência. 

É relevante observar o relato do gestor da ARF 2, que sinaliza que existem 

campos relacionados ao acompanhamento parcial do ciclo e ao fornecimento de 

feedbacks aos servidores, mas que não são utilizados pelos gestores. 
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5.2      Vantagens dos modelos de ADI praticados 

Este item reúne as respostas dos gestores entrevistados acerca daquilo que 

eles percebem como sendo as principais vantagens dos modelos de ADI vigentes nas 

agências em que atuam, bem como a análise dos elementos trazidos quanto a este 

aspecto. 

 

Quadro 3 - Principais vantagens do modelo de ADI vigente. 
Pergunta: Quais as principais vantagens (pontos fortes, aplicabilidade) que identifica no modelo? 

Agência Resposta 

ANVISA 

Em relação ao instrumento, ao método de avaliação, uma das vantagens é que o 
modelo apresenta uma certa articulação com as competências, permite que seja 
criado um pequeno plano de capacitação para o servidor. A quantidade de escalas 
também é adequada, normalmente são cinco graduações. A periodicidade poderia ser 
uma vantagem do ponto de vista de que possibilita avaliar períodos menores. Talvez 
se isso fosse atrelado ao processo de movimentação do servidor, encerrando o ciclo 
naquele momento, seria uma vantagem. Talvez isso seja uma sugestão de melhoria. 
A possibilidade de fazer uma descrição de feedback e um pequeno descritivo do 
desenvolvimento do servidor também são vantagens do instrumento. 

ARF 1 
Não é possível identificar muitas vantagens no modelo vigente, mas pode-se 
considerar que a utilização de um sistema torna o fluxo de processamento das 
avaliações mais racional. 

ARF 2 
A única que eu identifico é a realização das avaliações de todos os servidores na 
mesma época. 

ARF 3 

Esse modelo é mais rápido. O modelo anterior tinha avaliação dos pares, era um 
modelo 360°, mas depois isso foi mudado e saiu uma nova portaria regulando um novo 
tipo de avaliação, que é do chefe para o servidor. E a vantagem que eu vejo é essa, 
que é mais rápido. 

ARF 4 

A existência de uma legislação que obriga sua realização, com periodicidade anual, 
as diretrizes de acordo de desempenho, assim como o modelo de múltiplas fontes, a 
definição de metas, a realização de feedbacks parciais, a diretriz de subsídio a ações 
de capacitação e desenvolvimento são os maiores pontos fortes da avaliação 
individual atual. 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

Como principais vantagens do modelo atual apontadas pela gestora da Anvisa, 

estão a vinculação com o modelo de gestão por competências adotado pela agência 

desde 2014, além de elementos contemplados no formulário, como a possibilidade de 

fazer uma descrição breve acerca do desenvolvimento do servidor e os campos para 

registros de feedbacks de um plano de capacitação para o servidor. 

Os gestores das ARF 1 e 2 destacaram apenas um ponto positivo nos modelos 

praticados nas agências em que atuam: a utilização de um sistema informatizado para 

o tratamento das ADI, trazendo mais racionalidade para esse processo e a realização 

da avaliação de todos os servidores na mesma época, respectivamente. 
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Assim como no modelo da Anvisa, a realização de feedbacks também aparece 

como vantagem do modelo da ARF 4, que aponta ainda a existência de legislação 

específica sobre o tema como algo positivo. Outro elemento presente no depoimento 

do gestor da ARF 4 é a utilização da ADI como fonte para subsidiar ações de 

capacitação, revelando a interconexão entre o processo de avaliação de desempenho 

e outros subsistemas de Gestão de Pessoas, tal como sugerido por autores como 

Hipólito e Reis (2002).  

Enquanto o gestor da ARF 3 destaca como vantagem o fato de a avaliação ser 

feita por única fonte, o que torna o instrumento mais rápido de ser aplicado, o gestor 

da ARF 4 sinaliza a avaliação de múltiplas fontes como um dos pontos fortes do 

modelo utilizado. Tal evidência reforça a necessidade de que as organizações 

desenvolvam sistemáticas de avaliação de desempenho dos seus colaboradores de 

acordo com suas características e necessidades. 

É importante fazer um destaque para o alinhamento da ADI com o modelo de 

gestão por competências, no caso da Anvisa. A gestão por competências se constitui 

numa diretriz para os processos de Gestão de Pessoas no serviço público federal, 

instituída pelo Decreto n. 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, e reafirmada 

recentemente, a partir da publicação do Decreto n. 9.991, de 28 de agosto de 2019. 

 

5.3      Problemas dos modelos de ADI praticados 

Neste item estão transcritas e analisadas as respostas dos entrevistados 

quanto aos principais problemas que eles identificam nos modelos de avaliação de 

desempenho individual atual das agências em que exercem suas atividades. 

 

Quadro 4- Principais problemas do modelo de ADI vigente. 
Pergunta: Quais os principais problemas que identifica no modelo? 

Agência Resposta 

ANVISA 

O principal ponto fraco é a própria plataforma em que é feita a avaliação, porque 
permite muito erro, leva as pessoas a cometerem muitos erros de 
preenchimento. O modelo também poderia ter uma vinculação maior entre os 
itens de avaliação e as metas do servidor. Porque o Decreto diz que a 
pactuação de metas deve ser baseada nas metas estratégicas, nas metas 
intermediárias, nas metas da unidade e aí se criam as metas individuais. Esse 
instrumento atual deixa a desejar no sentido de pactuação de metas, até 
porque, o campo em que são colocadas as metas deixa aberta a possibilidade 
de colocar metas metrificadas ou não. Então, numa unidade que não tem um 
planejamento muito bom, isso acaba ficando um pouco frágil, até meio pobre a 
informação. O instrumento atual está desvinculado tanto do planejamento 
macro (da Anvisa), quanto do planejamento da própria unidade. Além disso, o 
formulário contempla as competências obrigatórias do Decreto e outras que são 
comportamentais. Não há competências técnicas. Talvez se houvesse 



40 
 

 

competências técnicas sendo avaliadas, se teria uma maior vinculação às 
metas. 

ARF 1 

Não existe um sistema de avaliação de desempenho que, de fato, faça 
avaliação de desempenho. A ADI não é utilizada efetivamente como um 
instrumento de avaliação e não ajuda a agência do ponto de vista de gestão. É 
apenas uma forma de legitimação do pagamento da gratificação. Pelo relato 
dos gestores, é possível perceber que existe um número muito alto de 
servidores com desempenho muito baixo e isso não é refletido na avaliação de 
desempenho. Entretanto, o problema central nesse tema é que não existe uma 
cultura instituída para fazer gestão do desempenho de maneira efetiva. 

ARF 2 

Existe um problema muito grande de clima organizacional e de relacionamento 
lá na agência e, às vezes, coisas que poderiam ser resolvidas entre o chefe e 
o servidor, vira um conflito que vai aparecer na avaliação, na Comissão de ética 
e, inclusive, judicialmente. Por exemplo, é feita a avaliação e o gestor não dá 
nem feedback. A pessoa fica sabendo por ali, fica com raiva, não contextualiza 
e vira realmente uma coisa pessoal. Deixa de ser uma coisa de trabalho. Então, 
o clima lá dentro, a maneira como o chefe conduz, sem feedback, sem 
contextualizar, acho que tudo isso contribui para esse tipo de coisa. Outro 
problema é a desconexão do ciclo avaliativo com o ciclo orçamentário, que 
dificulta a vinculação da avaliação com as metas institucionais. Essa é uma das 
principais razões de estarmos querendo mudar a avaliação, para que possamos 
usar outros instrumentos para que possa ser mensurado o desempenho do 
servidor. Um problema histórico que sempre tivemos é a vinculação da 
avaliação ao pagamento da gratificação. Então, desvincular isso para que o 
gestor possa fazer uma avaliação um pouco mais consciente, trazendo novos 
fatores, é complicado. Porque hoje ele está avaliando, mas amanhã ele pode 
estar no lugar do avaliado. Então, eles têm um pouco de medo em relação a 
isso. Então, como sempre esteve atrelado à remuneração, você deixou de usar 
o instrumento de uma forma que pudesse gerar um benefício para o trabalho e 
ficou sempre melindrado por conta dessa questão. Mudar isso é complicado. 

ARF 3 

Apesar de esse modelo ser mais rápido, há muito atrito entre servidor e chefia, 
especialmente nas regionais pequenas, e, muitas vezes, o servidor não 
consegue sair daquela situação, porque ele teria que sair da cidade dele. Se 
fosse uma avaliação 360° talvez o resultado fosse outro. As falhas no sistema 
também atrapalham. No primeiro ano do sistema, ele apresentou muitas falhas 
e nós repostamos isso para a nossa informática. No ano passado, a gente 
praticamente não teve avaliação via sistema. Foi um a luta para fazer, várias 
avaliações saíram atrasadas por conta de que o sistema não estava 
funcionando direito. 

ARF 4 

Os problemas identificados são vieses inerentes ao processo de avaliação de 
desempenho como um todo, derivados de fatores culturais (leniência, que 
acarreta a indiferenciação entre o bom e o mau desempenho, gerando 
sentimentos de injustiça e inefetividade da avaliação; ausência de cultura de 
medição), agravados pelo impacto financeiro na Gratificação de Desempenho 
estabelecido pela legislação. Além disso, a rigidez na legislação dificulta 
adaptações que aprimorariam sua própria aplicação, como no caso da rigidez 
para ajuste do ciclo avaliativo, que inviabiliza seu alinhamento com o ano civil e 
os instrumentos de planejamento institucionais, além da subjetividade na sua 
forma atual de aplicação. 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

Dentre os problemas destacados pela gestora da Anvisa, estão a ocorrência de 

erros de preenchimento dos formulários em razão da plataforma utilizada, além de 

fazer um destaque relevante no que diz respeito à fragilidade do instrumento quanto 

à pactuação das metas para o servidor e de sua desvinculação com o planejamento 
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estratégico da organização. A ideia trazida por Roberts (2001) também está 

evidenciada na percepção da gestora da Anvisa, ao abordar a necessidade de que a 

avaliação estabeleça metas individuais a partir das metas organizacionais, 

departamentais e de equipe. 

Para o gestor da ARF 1, uma questão cultural, amplamente abordada por 

Barbosa (1996), impede que as avaliações reflitam a realidade do desempenho dos 

servidores, impossibilitando que a ADI possa ser utilizada como instrumento de 

gestão, servindo apenas ao propósito burocrático de respaldar o pagamento das 

gratificações de desempenho. Os fatores culturais também são trazidos pelo gestor 

da ARF 4, com destaque para a indiferenciação entre o bom e o mau desempenho e 

a ausência de cultura de mediação. 

A falta de feedback e, portanto, de comunicação entre gestores e servidores é 

apontada pelo gestor como principal problema gerado na aplicação do modelo de ADI 

na ARF 2, com impactos no clima organizacional. O elemento comunicação é trazido 

por Roberts (2001), que o considera como um processo de Gestão de Pessoas que 

deve ser alimentado pelos produtos da avaliação de desempenho dos colaboradores. 

Ainda como problemas do modelo aplicado na ARF 2, aparecem na percepção 

do gestor a dissociação entre os ciclos avaliativos e o ano orçamentário, que também 

aparece no depoimento do gestor da ARF 4, e a vinculação da ADI com a 

remuneração, que impede que seja realizada uma avaliação mais consciente por parte 

dos gestores. Esse problema tem impacto na utilização da avaliação como ferramenta 

de gestão, elemento também colocado pelo gestor da ARF 1. 

O gestor da ARF 3 também aponta a existência de conflitos entre gestores e 

servidores como um problema do modelo, que poderia ser amenizado com a 

participação dos pares na avaliação. Outro ponto negativo apontado por ele é o 

número de falhas apresentadas pelo sistema utilizado, ocasionando atrasos no 

processamento das avaliações. 

A subjetividade na forma de aplicação da ADI na ARF 4, segundo a percepção 

do seu gestor, também é apontada como um problema. Esse elemento também é 

percebido pelo gestor da ARF 3, ao descrever o modelo praticado na agência em que 

atua. 

 

5.4.     Utilidade do modelo de ADI vigente para a tomada de decisões gerenciais 
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No presente item, estão transcritas e analisadas as colocações dos gestores 

entrevistados quanto à utilidade das informações obtidas por meio da aplicação do 

modelo de ADI das agências em que atuam para a tomada de decisões gerenciais. 

 

Quadro 5 - Utilidade do modelo de ADI vigente para a tomada de decisões 
gerenciais. 

Pergunta: Você considera que o atual modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em que atua 
é útil para a tomada de decisões dos gestores? 

• Se sim: Como as informações obtidas a partir da aplicação da ADI são utilizadas na 
tomada de decisão? 

• Se não: Por que as informações não são utilizadas para a tomada de decisão? 

Agência Resposta 

ANVISA 

O modelo permite a utilização do instrumento como fonte de informações para a 
tomada de decisão, mas ainda existe uma dificuldade por parte dos gestores de utilizar 
esse como um instrumento de tomada de decisão e acho que a própria plataforma 
dificulta um pouco, do ponto de vista de Gestão de Pessoas, ter as informações 
disponíveis para tomar decisão. A gente não consegue ter as informações num caráter 
mais global. Se a gente tiver que tomar decisão com relação a um servidor específico, 
a gente tem condição de olhar a avaliação dele e propor alguma medida e até auxiliar 
o gestor em alguma ação, mas do ponto de vista mais macro, de Gestão de Pessoas 
de forma mais geral, para a agência como um todo, eu acho que não tem condição de 
utilizar o instrumento da forma que ele tem atualmente. 

ARF 1 

O modelo utilizado não é útil para a tomada de decisões dos gestores, porque não é 
um sistema que, de fato, avalia. Mais do que avaliar, é necessário fazer gestão do 
desempenho. Acredito que gestão do desempenho começa por planejamento, então, 
se não há planejamento de desempenho, não pode haver avaliação de desempenho. 

ARF 2 

Não. A avaliação hoje não serve como instrumento de gestão, então, não pode ser 
utilizada para a tomada de decisões. Acho que isso ocorre porque hoje ela ainda é 
usada como instrumento punitivo, onde a pessoa deixa de ganhar a progressão ou a 
gratificação. Deveria ser para melhorar o desempenho, descobrir o que a equipe está 
querendo, mas não funciona assim. Ele é um instrumento de punição individual, é isso. 
Complementando, eu acho que, já que estamos pretendendo fazer mudanças no 
sentido da gestão por competências, se a gente começasse a fazer uma outra 
avaliação, dando uma outra finalidade, deixando claro para as pessoas que o intuito é 
o desenvolvimento, a melhoria dos resultados, tentando vincular algum resultado e 
trazendo a finalidade de penalização para o desenvolvimento de competências, é uma 
mudança no conceito. Vamos utilizar agora para uma coisa diferente. Como eu acho 
que a gente não direcionou em nenhum momento para algo diferente, a gente vem só 
cumprindo o que tem que ser feito, não deu um novo rumo, essas coisas acontecem. 
Eu acho que se a avaliação não fosse obrigatória, os gestores não fariam. Não adianta 
o RH vender a ideia e a pessoa que está avaliando não comprar, porque tudo vai 
continuar do mesmo jeito, porque a gente já fez várias reuniões com os gestores sobre 
a necessidade de ele dar feedback, e até hoje a gente ouve que os servidores 
continuam sabendo da nota só no final. Um ou outro gestor compra a ideia, mas não 
é a grande maioria. O trabalho do RH depende muito da adesão das pessoas. 

ARF 3 

Não, não é útil. Hoje o sistema não permite que sejam feitas extrações que forneçam 
informações. Uma vez feita a avaliação, ela fica lá registrada, mas não tem um banco 
de dados de onde possamos extrair a informação. Então, sem acesso aos dados, não 
podemos tomar decisões com base neles. 
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ARF 4 

É parcialmente útil, na medida em que constitui um instrumento que o gestor pode 
utilizar para fornecer feedbacks ao avaliado e, assim, contribuir para seu 
desenvolvimento e também para o ajuste de seu comportamento, quando necessário. 
O resultado da avaliação de desempenho é, atualmente, utilizado em processos 
seletivos e definição de ações de capacitação prioritárias por parte da unidade de 
Gestão de Pessoas. 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

Para a gestora da Anvisa, o modelo de ADI atual permite a utilização das 

informações provenientes da aplicação da avaliação para a tomada de decisões 

gerenciais, mas ainda existe uma dificuldade dos gestores para fazê-lo. Destaca 

também que a plataforma como as ADI são feitas não facilita a o acesso a essas 

informações para uso da área de Gestão de Pessoas, impedindo seu uso para essa 

finalidade num nível mais abrangente, para toda a agência. 

Da mesma maneira que na Anvisa, para os gestores das ARF 1, 2 e 3 a 

avaliação não é utilizada como fonte de informações para a tomada de decisões 

gerenciais. O gestor da ARF 3 destaca o mesmo ponto trazido pela gestora da Anvisa, 

quanto à dificuldade para extração dos dados originados das avaliações de 

desempenho.  

Os gestores das ARF 1 e 2 trazem a distorção do instrumento – ora visto como 

ferramenta punitiva, ora vista como mero cumprimento burocrático – como dificultador 

da utilização da ADI para a tomada de decisões, tendo em vista que ela não reflete a 

realidade do desempenho dos servidores e, assim, originaria informações inverídicas. 

Contrariando o que foi encontrado nas demais agências, o gestor da ARF 4 

revela que a Gestão de Pessoas utiliza as informações obtidas por meio da ADI para 

alimentar processos de seleção de pessoas e de realização de ações de capacitação, 

corroborando com as finalidades da ADI trazidas por autores como Hipólito e Reis 

(2002)  e Cardy e Dobbins (1994). 

É oportuno destacar a visão do gestor da ARF 1, ao tratar da necessidade de 

que a avaliação de desempenho esteja atrelada a um planejamento prévio, em 

consonância com o que é trazido por Williams (2002). 

 

5.5      Existência de relações protecionistas no modelo de ADI vigente 

A partir deste item, até o item 5.16, estão as respostas para os questionamentos 

que visam a identificar a ocorrência dos problemas do modelo anterior da Anvisa no 

seu modelo atual e nos modelos das demais agências pesquisadas. Este item tem 
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como foco a exposição e a análise dos dados obtidos a partir das entrevistas 

relacionados à percepção dos gestores quanto à existência de relações protecionistas 

a partir da aplicação do modelo de ADI vigente nas organizações em que atuam. 

Quadro 6 – Existência de relações protecionistas no modelo de ADI vigente. 
Pergunta: Na aplicação do modelo de ADI utilizado atualmente na Agência Reguladora em que atua, 
você identifica uma tendência a relações protecionistas, no sentido de serem dadas pontuações 
superiores ao desempenho de fato apresentado pelo servidor avaliado como forma de protegê-lo? 

Agência Resposta 

ANVISA 

Acredito que esse é um tipo de problema que é identificado não só no modelo atual, 
como também no anterior. Existe uma tendência de ter uma avaliação mais positiva, 
para não prejudicar o servidor. Existe ainda um outro problema dos dois modelos e 
até de outro anterior a esses dois últimos que é o seguinte: ou o gestor é muito positivo 
com todo mundo, ou ele quer tomar uma atitude meio mediana de nivelar todo mundo, 
para que ninguém fique com a nota máxima, como forma de minimizar conflitos. Então, 
acaba que tem esse desvio em relação à avaliação. Também percebo que às vezes o 
gestor toma a iniciativa da avaliação, quando existe um certo constrangimento do 
próprio servidor e dos pares de realizar a avaliação. Então fica a cargo do gestor fazer 
essa condução. Acho que isso não significa a necessidade de ter um modelo onde 
apenas o gestor avalie. Acho que quando houver um processo de amadurecimento, 
será mais fácil ter uma avaliação de várias partes, quase 360°. Mas, talvez, se o 
modelo fosse uma avaliação em que um não veja a avaliação do outro na hora de dar 
a nota e que só no final, no momento de dar o feedback, cada uma das notas ficasse 
explícita, seria melhor.   

ARF 1 

Percebo a ocorrência de relações protecionistas, não só no sentido de proteger o 
servidor, como também de proteger o gestor do embate. O gestor não quer ter o 
desgaste e muitas vezes este não fez o que deveria ter feito desde o início: planejar, 
acompanhar. Então, é protecionista para os dois lados. 

ARF 2 
Eu acho que existe, mas não só para proteger o outro. É também uma forma de se 
proteger. Às vezes é uma conduta de equipe, todo mundo dá dez para todo mundo. 

ARF 3 

Protecionista, não. Não vou falar que não tenha, mas eu não observo. Não vou chamar 
também de negligência, mas é um descuidado do chefe, até mesmo por achar “ah, eu 
tenho outras coisas para fazer mais importantes do que isso daqui”. Esse tipo de 
pensamento eu vejo muito. Porém, esse mesmo chefe, quando identifica um “servidor 
problema, ele avalia com um pouco mais de cuidado. A gente tem muito a impressão 
de que o chefe (alguns) faz a avaliação por obrigação. Ele não gostaria de fazer a 
avaliação. Mas eu venho observando que tem outros que estão levando mais a sério 
a avaliação. De 2018 para cá, eu tenho visto pessoas reprovando na avaliação. É 
preciso ter 85 pontos na avaliação e tem gente tirando 70, 60. Já teve gente que 
reprovou por um ponto na avaliação e o chefe não deu e a pessoa não progrediu. 
Então, as pessoas têm sido um pouco mais criteriosas dentro do alcance delas. Se o 
método de avaliação fosse um pouco mais palpável, eu acho que teria mais gente 
nesse caminho. 

ARF 4 
Atualmente, apesar de os efeitos financeiros estarem limitados às Progressões e 
Promoções para o Quadro Efetivo, ainda percebemos notas elevadas, embora o 
número de notas baixas tenha aumentado desde a implantação do Subsídio. 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

A tendência a relações protecionistas, ou até mesmo paternalistas, na 

execução de sistemas de avaliação de desempenho está relacionada com os traços 

culturais da sociedade brasileira no que diz respeito às práticas de Gestão de 

Desempenho, especialmente no que se refere à maneira como o brasileiro pratica a 

meritocracia (BARBOSA, 1996).  
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Na entrevista com a gestora da Anvisa, fica evidente que esse traço 

permaneceu em relação ao modelo anterior. Ela revela, ainda, que existe a 

necessidade de amadurecimento das pessoas quanto à avaliação de desempenho 

para que esse problema seja amenizado.  

Da mesma maneira, os gestores das ARF 1, 2 e 3 também revelam que 

percebem a existência de relações protecionistas na aplicação dos modelos de ADI 

nas agências em que atuam. Em todos os depoimentos fica claro que o protecionismo 

não é aplicado apenas em relação ao servidor avaliado, mas também em relação aos 

pares e aos gestores, como forma de evitar conflitos e de represálias no momento em 

que o avaliador passa a ser o avaliado. 

No depoimento do gestor da ARF 4 não fica clara a existência de relações 

protecionistas na realização das ADI, embora sua percepção de que houve redução 

nas notas após a dissociação entre a avaliação e o recebimento da gratificação de 

desempenho possa levar ao entendimento de que isso venha sendo amenizado. Tal 

elemento coaduna com as ideias de Pacheco (2010), na medida em que reitera a 

redução nas distorções das ADI quando seus resultados não estão atrelados a 

parcelas significativas da remuneração. 

 

 

5.6      Descrédito dos servidores e gestores quanto ao modelo de ADI vigente 

Neste item, constam a transcrição e a análise das respostas dos gestores 

entrevistados no que diz respeito à sua percepção acerca da existência de descrédito 

dos servidores e gestores quanto ao modelo de ADI vigente nas agências 

pesquisadas. 

 

Quadro 7 - Descrédito dos servidores e gestores quanto ao modelo de ADI 
vigente. 

Pergunta: Você percebe ou possui dados que comprovem que existe descrédito por parte dos 
servidores e gestores quanto ao modelo de ADI aplicado atualmente na Agência Reguladora em que 
atua? Se sim, por que acredita que isso ocorra?  

Agência Resposta 

ANVISA 
Acho que é dividido, há pessoas que acreditam no instrumento e tem aquelas que 
fazem a avaliação só por obrigação mesmo. Essas pessoas não percebem as 
vantagens de se fazer a avaliação. 

ARF 1 

É possível perceber que há descrédito das pessoas quanto à ADI. Embora não possua 
dados, já tive relatos nesse sentido. Ainda assim, é possível mostrar um dado que 
corrobore isso: apenas 1,5% dos servidores foram avaliados abaixo do mínimo 
previsto nas legislações para avançar na carreira e para receber a integralidade da 
gratificação. O desempenho é o que liga o indivíduo ao resultado macro da 
organização. Se praticamente todo mundo estivesse acima de 85% nos resultados da 
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avaliação, o resultado macro da organização deveria ser outro, diferente do que tem 
sido apresentado. Acredito que isso aconteça em virtude das barreiras culturais 
características do nosso país, não só da agência, mas também em razão da ausência 
de uma estrutura gerencial forte na agência. Se não há uma gestão macro de 
resultados da área, não tem como haver uma gestão micro de resultados dos 
servidores. O gestor não pode fazer uma gestão eficiente de resultados do servidor, 
se ele não sabe para onde a área está indo. 

ARF 2 

Eu acho que não só quanto ao modelo. Eu acho que isso está relacionado ao fato de 
que a avaliação está aliada à pecúnia, seja progressão, seja gratificação. As pessoas 
falam isso: “Enquanto a avaliação estiver atrelada a alguma coisa, eu não tenho 
coragem de tirar a progressão do servidor, eu não tenho coragem de tirar gratificação 
do servidor”. Ou seja, todos encaram como uma coisa pro forma. 

ARF 3 

Não tem nada oficial, mas a gente percebe. Percebe por conversas de Whatsapp, 
conversas de corredor. Não tem nenhum e-mail despacho ou memorando falando, 
mas a gente percebe isso daí. Quando se identifica um “servidor problema” e chega a 
época de avaliação, aquele servidor que é correto, faz tudo certinho, no prazo, entrega 
os produtos, ele acaba caindo no mesmo balaio do servidor que não faz isso. Aí os 
dois progridem, mas tem um que está ralando muito mais que o outro. Então, como 
não tem consequências diferentes para desempenhos diferentes, as pessoas não 
creem que aquilo ali sirva para alguma coisa. 

ARF 4 

Em pouca medida, percebo que há certo descrédito quanto à avaliação de 
Desempenho, isso porque, desde que deixou de impactar na remuneração 
(Gratificação), alguns servidores questionaram o motivo de ainda precisarem ser 
avaliados. Outra evidência são as notas elevadas e a tendência predominante de 
inserção de justificativas padronizadas para as notas. 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

A análise das respostas permite perceber que, na Anvisa, houve a manutenção 

do problema no modelo atual. Além disso, os relatos de todos os gestores revelam o 

descrédito quanto aos modelos de avaliação de desempenho individual praticados nas 

agências pesquisadas. 

Destaca-se que nos relatos das ARF 2 e 4 a percepção de descrédito está 

relacionada à vinculação da ADI à remuneração. No primeiro caso, essa vinculação 

impacta na atitude de fazer uma avaliação que não prejudique a percepção dos 

valores financeiros por parte dos servidores, revelando que as notas não 

correspondem ao desempenho real, mas são atribuídas como forma de garantir o 

recebimento da gratificação ou da progressão/promoção. No segundo caso, o fato de 

não haver mais a vinculação com a gratificação leva os servidores a não enxergarem 

motivos para que a avaliação seja realizada, como se esta tivesse perdido sua 

finalidade precípua. Encontra-se, aqui, uma distorção quanto ao que dizem autores 

como Luecke (2004), Dutra (2002) e Barbosa (1996), que privilegiam o uso das 

avaliações para fins de desenvolvimento profissional. 

Essas evidências têm relação com a literatura que trata da vinculação da 

avaliação de desempenho com recompensas financeiras trazida por Pacheco (2010). 

Entretanto, a autora sinaliza que as avaliações de desempenho, uma vez dissociadas 
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da percepção de valores adicionais na remuneração trariam menos distorções aos 

resultados da avaliação, elemento que não se comprovou no âmbito das agências. 

Esse fato merece ser alvo de estudos adicionais e, em parte, pode ser explicado por 

questões culturais brasileiras em relação à Gestão do Desempenho, conforme trazido 

por Barbosa (1996) e reforçado na resposta do gestor da ARF 1. 

 

5.7      Insatisfação dos pares para avaliar os colegas 

O presente item trata da percepção dos participantes da pesquisa sobre a 

existência de insatisfação dos pares para fazerem as avaliações de desempenho dos 

colegas. 

 

Quadro 8 - Insatisfação dos pares para avaliar os colegas. 
Pergunta: Você percebe ou possui dados que comprovem que existe insatisfação dos pares para 
avaliar os colegas? Se sim, por que acredita que isso ocorra? 

Agência Resposta 

ANVISA 
Não tenho dados concretos, então vou mais pela minha percepção. Os pares têm uma 
tendência a acompanhar o gestor na avaliação. 

ARF 1 

Já tive relatos de pessoas que não se sentiam próximas o bastante do colega para ter 
condições de avaliá-lo e também tive relatos de pessoas que tiveram conflitos 
relacionais com os colegas e não se sentiam à vontade para fazer a avaliação. Então 
eu já tive evidência de pessoas que não se sentiam confortáveis para avaliar seus 
pares tanto por motivos técnicos, quanto por motivos pessoais. 

ARF 2 

Sim. As pessoas não querem fazer a avaliação dos pares. Se às vezes o próprio 
gestor, que tem o bônus e o ônus e a responsabilidade para fazer, não quer fazer, 
quem dirá o par, que muitas vezes só quer ir lá, fazer o seu trabalho e não quer se 
expor dizendo ao colega o que fazer. As pessoas não têm maturidade para trabalhar 
essas relações, mas eu acho que é geral. Se o gestor, que já teria que estar fazendo 
isso, não faz, quem dirá os colegas fazerem. Eu acho muito difícil. Avaliar o outro é 
sempre difícil. A pessoa avaliar a si mesma é uma coisa, avaliar o outro é muito difícil. 

ARF 3 A avaliação não é feita pelos pares. 

ARF 4 Não percebo que haja insatisfação com a avaliação por pares. 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

Os dados revelam que, na Anvisa, o problema se manteve em relação ao 

modelo anterior, a partir do depoimento de que os pares tendem a acompanhar a 

avaliação dos gestores, isentando-se, assim, da responsabilidade pela avaliação do 

colega. Esse comportamento é observado também na percepção dos gestores das 

ARF 1 e 2. Na ARF 3 não há avaliação dos pares e na ARF 4 a percepção do gestor 

é de que esse não se constitui num problema evidente. 

O desconforto na realização da avaliação é contemplado por Gomez-Mejia, 

Balkin e Cardy (1995) que, embora não tratem especificamente dos pares, evidenciam 

a existência de indisposição dos gestores para realizar a avaliação, bem como do 



48 
 

 

servidor em ser avaliado, além de apontarem que, muitas vezes as causas para isso 

esteja no próprio sistema de avaliação. 

Essa evidência revela que a causa da insatisfação dos pares para realizar a 

avaliação pode ser uma falha no modelo praticado, mas também pode estar baseada 

no desconhecimento, e consequente despreparo, das pessoas frente à finalidade da 

avaliação de desempenho, o que também pode ter explicações de ordem cultural da 

sociedade brasileira, cujos elementos são abordados por Barbosa (1996). 

 

5.8      Índices de erro no preenchimento da avaliação 

Este item traz a transcrição e a análise das respostas obtidas por meio das 

entrevistas aos gestores participantes acerca da sua percepção quanto aos índices 

de erro no preenchimento dos formulários e no atendimento dos prazos relacionados 

à avaliação de desempenho individual nas respectivas agências. 

 

Quadro 9 - Índices de erro no preenchimento da avaliação. 
Pergunta: Você percebe ou possui dados que evidenciem elevados índices de erro no 
preenchimento de formulários e no atendimento dos prazos relacionados à ADI na Agência 
Reguladora em que atua? Se sim, por que acredita que isso ocorra? 

Agência Resposta 

ANVISA 

Nós não temos dados porque não chegamos a fazer o levantamento, mas vemos que 
existe muito erro de preenchimento. Acredito que isso acontecia em razão da 
plataforma do instrumento: o fato de ser planilha Excel®, de se ter que voltar no 
arquivo anterior para preencher os dados, a quantidade de pessoas mexendo no 
mesmo arquivo. Então, eu vejo muito erro que leva a prejudicar o servidor e atribuem 
a nós, como Gestão de Pessoas, a responsabilidade de identificar esses erros. Eu 
percebi muita avaliação em que estava faltando o preenchimento de itens, acarretando 
a redução da nota final. Não eram erros intencionais, mas ocorriam. Então, eu acho 
que o instrumento leva a esses erros. Acredito que a utilização de uma plataforma 
eletrônica poderia minimizar a ocorrência desses erros. 

ARF 1 
Sim, percebo muitos erros no preenchimento e acredito que isso se deva ao fato de 
que, na agência, há um percentual muito alto da força de trabalho em idade avançada, 
que têm dificuldade de acessar ferramentas tecnológicas. 

ARF 2 

Não existe problema de atendimento de prazo e a gentes está sempre cobrando para 
que isso não ocorra. Quanto a erros, eles ocorrem, principalmente nos planos de 
trabalho. Eu acho que isso acontece por falta de compromisso, porque é mais fácil 
colocar ações do que escrever as metas de cada um. Mas acho que eles pensam 
assim: “já que é um instrumento pro forma, para quê que a gente vai fazer alguma 
coisa aqui?” Se eles vissem um resultado nisso, talvez eles se envolvessem um pouco 
mais. Eu acho que o fato de a avaliação ser vinculada a pecúnia traz uma falta de 
objetividade ao instrumento, você não vê produto no instrumento e isso gera um 
descompromisso de quem faz. 

ARF 3 
Não, não tenho percebido isso, até mesmo porque eu nunca vi nenhum chefe pedindo 
para refazer a avaliação porque errou. 

ARF 4 
Os erros mais frequentemente identificados são relacionados ao mau preenchimento 
das justificativas para os fatores de avaliação. Em grande parte dos casos, é utilizada 
a própria descrição do fator como justificativa para a nota atribuída, sem a inserção de 
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feedback adicional a respeito do fator. Campos sem preenchimento são mais 
frequentes nas avaliações de servidores cedidos, ainda realizadas em papel (as 
avaliações dos servidores em exercício no órgão são feitas por meio de sistema de 
informação). Quanto ao atendimento de prazos, em sua maioria, são atendidos, 
havendo necessidade de reiterações, que aumentou consideravelmente após a 
implantação do Subsídio. 

Fonte: Organizado pela autora. 
 

A partir do depoimento da gestora da Anvisa, é revelada a manutenção do 

problema encontrado no modelo de ADI anterior, que diz respeito à ocorrência de um 

índice elevado de erros no preenchimento dos formulários, bem como no atendimento 

aos prazos para realização e envio das avaliações. Neste aspecto, a entrevistada 

destaca o obstáculo imposto pela plataforma utilizada para realização das ADI, que 

destaca, ainda, que, muitas vezes, os erros encontrados prejudicam os servidores. 

Nas ARF 1, 2 e 4 os gestores também relatam a existência de um número 

elevado de erros das ADI, que ocorrem não só por falta de compromisso na utilização 

da ferramenta, como por limitações no uso de tecnologias por parte dos servidores.  

Ao contrário das demais, na ARF 3, o gestor revela que não observa a 

ocorrência de muitos erros no preenchimento das avaliações.  

 

5.9      Excesso de documentação produzida 

Este item tem como finalidade a exposição e a análise das respostas dos 

entrevistados no que diz respeito à sua percepção quanto à existência de excesso de 

documentação produzida em decorrência das ações de aplicação e processamento 

das avaliações de desempenho individual nas agências em que atuam. 

 

Quadro 10 - Excesso de documentação produzida. 
Pergunta: Você acredita que há excesso de documentação produzida em decorrência da aplicação 
do modelo de ADI vigente na Agência Reguladora em que atua? Se sim, por que acredita que isso 
ocorra? 

Agência Resposta 

ANVISA 

Acho que gera muito processo e não acho que seja adequado abrir processos que 
ficam tramitando em muitas áreas. Acaba que gera um volume grande de 
documentação também, porque um mesmo processo tem três planilhas e três 
despachos para cada ciclo. Se tivesse um formulário eletrônico que, no final, gerasse 
um PDF para colocar no assentamento do servidor, seria mais efetivo. Além de ter um 
problema de excesso de documento, existe um problema de gestão funcional porque, 
em regra, todas as avaliações de desempenho devem ser anexadas ao assentamento 
funcional do servidor e isso não ocorria nem no modelo anterior, nem ocorre no atual. 

ARF 1 
Não acredito que esse seja um problema para nós, já que o sistema é minimamente 
usual. 

ARF 2 
Não. Acho que só haverá excesso quando a gente começar a colocar as avaliações 
no Assentamento Funcional Digital. 
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ARF 3 
Não, o modelo é bem simplificado. O sistema sinaliza o nome da pessoa com a nota, 
a gente faz uma portaria e envia para a diretoria e, em menos de 10 dias, tá publicada. 

ARF 4 
Não identifico excesso de documentação produzida em decorrência da aplicação do 
modelo de avaliação hoje vigente, especialmente porque a maior parte do processo é 
realizada por meio de sistema de informação. 

Fonte: Organizado pela autora. 
 

Na entrevista com a gestora da Anvisa, observa-se a manutenção, no modelo 

atual, do problema relacionado ao excesso de documentação produzida no 

processamento das avaliações de desempenho, observado no modelo anterior. 

Segundo a entrevistada, a quantidade de processos eletrônicos gerada para 

armazenamento das ADI e a maneira como o formulário é anexado a esses processos 

são os principais fatores que impactam nesse problema. 

Nas demais agências, o problema revela-se inexistente na percepção dos 

gestores de GP. Nas respostas das ARF 1, 3 e 4 há evidências de que isso não ocorra 

em razão da utilização de um sistema de informação para processamento e 

armazenamento das informações relacionadas às avaliações de desempenho dos 

servidores. 

 

5.10   Justificativa das notas a partir das informações produzidas por meio da 

avaliação 

Neste item, busca-se evidenciar, com base nas respostas dos entrevistados, 

se, a partir das informações constantes nos formulários de ADI, é possível encontrar 

elementos que justifiquem as notas obtidas pelos avaliados.  

 

Quadro 11 - Justificativa das notas a partir das informações produzidas por 
meio da avaliação. 

Pergunta: As informações obtidas por meio da ADI aplicada na Agência Reguladora em que atua 
são suficientes para justificar/comprovar as notas dadas pelos avaliadores? 

Agência Resposta 

ANVISA 

Acho que se a gente partir do princípio de que as avaliações são feitas de forma mais 
positiva do que poderia, acaba-se mascarando o desempenho real do servidor. Porque 
mesmo num desempenho que não tenha sido excelente, ou seja, que tenha sido 
mediano, há uma tendência do gestor de colocar um pouco a mais. Ele pode até 
reforçar verbalmente para o servidor algum desempenho, mas ele não vai retratar isso 
no instrumento. Eu acredito mais numa gestão em que o feedback fosse mais 
contínuo, mas o formulário poderia retratar isso, pois quando se descrevem os itens 
que estão sendo avaliados, há uma facilidade maior de identificar qual foi o 
desempenho. Então, eu acho importante que o formulário retrate, de certa forma, o 
desempenho. 

ARF 1 
As informações constantes na avaliação justificam as notas do ponto de vista 
burocrático. Entretanto, não podem ser justificadas do ponto de vista do mérito. Ou 
seja, do ponto de vista legal, justificam, mas do ponto de vista gerencial, não. 

ARF 2 Não e seria importante que fosse possível. 
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ARF 3 
Sim, dá para perceber pela avaliação porque que ele tirou aquela nota. Os itens são 
pontuados com notas de 1 a 5 e as notas podem ser quebradas, tipo 3,7. Mas, se 
pudéssemos extrair um relatório, seria bem melhor.  

ARF 4 
Em grande parte, as informações fornecidas como justificativas para as notas 
atribuídas são superficiais, não sendo suficientes para comprová-las. 

Fonte: Organizado pela autora. 
 

O depoimento da gestora da Anvisa revela que o problema relacionado à falta 

de informações na ADI que justifiquem e expliquem as notas obtidas pelos avaliados 

mantêm-se no modelo atual de ADI da agência. Para a entrevistada, essa distorção 

tem fundamento no fato de que as avaliações não são realizadas de modo a retratar 

o desempenho real do servidor, elemento trazido também em respostas anteriores 

dos gestores das ARF 1, 2 e 4. 

Nas respostas ao item em questão, os gestores das ARF 1, 2 e 4 também 

manifestam que o problema ocorre na aplicação dos modelos praticados nas agências 

em que atuam, destacando a superficialidade das justificativas dadas para as notas e 

o caráter burocrático dado ao preenchimento das ADI. Ao contrário disso, na ARF 3, 

o gestor revela que, por meio das informações dos formulários de ADI é possível 

justificar as notas recebidas pelos servidores. 

 

5.11    Índices de recursos apresentados quanto às notas das avaliações 

Neste item, estão dispostas as respostas dos entrevistados, bem como sua 

análise, acerca dos índices de recursos apresentados pelos servidores frente às notas 

recebidas nas ADI nas agências em que exercem suas atividades. 

 

Quadro 12- Índices de recursos apresentados quanto às notas das avaliações. 
Pergunta: No modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em que atua, os índices de recursos 
apresentados contra os resultados das avaliações são elevados ou baixos? Por que acredita que 
isso ocorra? 

Agência Resposta 

ANVISA 

Minha opinião é de que o índice é baixo porque a avaliação é feita de forma a 
beneficiar o servidor. O gestor tem uma tendência a não se indispor com o servidor, 
então ele acaba avaliando o servidor de uma forma mais ponderada, não sendo muito 
fiel ao real desempenho do servidor. Não que eu pense que uma avaliação de 
desempenho tenha que ocasionar num recurso, numa lide entre o servidor e o gestor. 
Acho que tem que haver um feedback contínuo e a avaliação só tem que retratar isso. 
Mas, no caso da Anvisa, acho que acontece muito isso: está todo mundo muito 
satisfeito com a nota porque a nota acaba sendo bem elevada para todo mundo e é 
um caso ou outro que a gente tem de recurso. 

ARF 1 

São baixos, porque, pelos resultados das avaliações, as pessoas são ótimas em 
termos de desempenho. Existem alguns recursos de servidores que querem melhorar 
suas notas, mas, via de regra, o percentual de recursos é baixo porque as notas já 
são muito altas. 



52 
 

 

ARF 2 
Baixos, não são. Mas também não são elevados. Quando a gratificação passou a ser 
só para o quadro específico, baixou muito o índice de recurso. Por ano, nós 
analisamos entre 6 e 10 recursos. 

ARF 3 

Baixos. Acho que por ano, cerca de 2% dos servidores apresentam recursos. Acho 
que são baixos porque a avaliação é bem subjetiva e fica difícil para o servidor interpor 
um recurso diante disso. O fato de as notas já serem muito boas, acima de 85, também 
ajuda nisso. 

ARF 4 

Temos tido, a cada ciclo avaliativo, poucos pedidos de recursos à Comissão de 
Avaliação Individual de Desempenho, em grande parte, pelas notas elevadas 
atribuídas e, em menor parte, por desatenção do servidor quanto aos impactos da nota 
recebida. 

Fonte: Organizado pela autora. 
 

Com relação ao problema abordado neste tema – baixo índice de avaliações 

com recursos – é importante fazer uma observação no sentido de que este só é um 

problema quando se analisa que as causas que levam à sua ocorrência são fruto da 

distorção da aplicação da avaliação de desempenho individual. Esse aspecto é 

colocado pela gestora da Anvisa, ao reconhecer que o problema se mantém no 

modelo atual de ADI da agência em razão de as notas serem altas, beneficiando o 

servidor, amenizando a necessidade de recursos. 

Nos depoimentos dos gestores das ARF 1, 3 e 4 a pouca interposição de 

recursos pedindo revisão das notas atribuídas nas avaliações também é evidenciada. 

Nas ARF 1 e 4, o motivo exposto pelos gestores é o mesmo percebido pela gestora 

da Anvisa. No caso da ARF 3, o gestor atribui como razão do baixo número de 

recursos o fato de as avaliações serem muito subjetivas, dificultando a argumentação 

em contrário, no caso de recurso. 

Na percepção da gestora da ARF 2, os índices de recursos não são nem baixos, 

nem elevados, embora com a desvinculação da avaliação ao pagamento da 

gratificação de desempenho tenha havido uma redução do volume de recursos 

interpostos. 

 

5.12     Justificativa para a dispensa de servidores (demissão) a partir das informações 

produzidas por meio das avaliações 

Este item tem como finalidade a exposição e análise dos dados obtidos nas 

entrevistas dos gestores quando questionados sobre a possibilidade de, a partir dos 

dados evidenciados na ADI, identificar elementos que possam justificar a demissão 

de servidores. 
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Quadro 13 - Justificativa para a dispensa de servidores (demissão) a partir das 
informações produzidas por meio das avaliações. 

Pergunta: O modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em que atua permite a identificação 
de dados que justifiquem a dispensa de servidores (demissão)?  Você acha importante que o modelo 
de ADI contemple essa possibilidade? 

Agência Resposta 

ANVISA 

Acho que não permite por conta de desvio no momento de fazer a avaliação. 
Existe uma previsão legal de que o servidor pode ser demitido por questão de 
desempenho, então, teoricamente, a avaliação de desempenho no serviço 
público teria esse caráter também. Então, eu acho importante que na avaliação 
fosse possível identificar esse tipo de informação, ainda que essa não deva ser 
a finalidade principal da avaliação. Eu acho que a finalidade principal da 
avaliação é o desenvolvimento do servidor. Existe essa previsão legal (de que 
a avaliação sirva a questões correcionais) e agora, mais do que nunca, isso 
está sendo muito falado. Falta uma regulamentação, mas tem-se falado muito 
em fazer essa regulamentação atualmente. Então, quanto mais objetiva a 
avaliação for, mais vai facilitar no momento em que tiver que servir a esse tipo 
de processo (correcional). Estamos passando por um momento em que muitas 
áreas estão colocando os servidores à disposição da área Gestão de Pessoas, 
alegando que eles não têm desempenho, não estão adequados às políticas que 
vêm sendo estabelecidas dentro da área. Como é possível traduzir isso? É na 
avaliação de desempenho. Lógico que a função (da Gestão de Pessoas) não é 
mandar esse servidor para a Corregedoria e a avaliação de desempenho não 
tem que ter essa finalidade, embora exista a previsão constitucional para que 
tenha. Eu acho que a gente tem que achar esse equilíbrio, mas enfatizando 
muito mais o caráter de desenvolvimento e de acompanhamento do servidor, 
porque é possível identificar, por exemplo, que o servidor não tenha uma 
característica adequada naquela unidade, mas  é possível, por meio da 
avaliação de desempenho, identificar qual a característica principal do servidor 
e fazer a lotação dele, fazer uma movimentação para que ele possa usar essa 
característica dele nessa nova área. Em alguns casos (de servidores 
disponibilizados para a Gestão de Pessoas) simplesmente não houve avaliação 
de desempenho que permita identificar que, de fato, houve um desempenho 
ruim, ou o que levou o gestor a dizer que houve um desempenho ruim, de forma 
objetiva. Não fica claro o que que ele deixou de entregar. Então, eu vejo a 
avaliação nesse sentido também, não só essa coisa de Corregedoria, mas de 
trabalhar junto com o servidor as entregas que ele precisa fazer, dar um suporte 
para o gestor nesse momento. Eu percebi que, depois que a gente deixou de 
ter gratificação de desempenho e que a avaliação passou a ser utilizada 
exclusivamente para progressão funcional, as pessoas que estavam 
estacionadas na carreira não se preocupavam mais em fazer a avaliação. 
Então, quando o gestor se depara com um problema de desempenho do 
servidor, não se tem nenhum instrumento objetivo que diga que houve esse 
problema. Acredito que, se não houvesse obrigatoriedade de fazer a avaliação 
de desempenho as pessoas não iriam fazer. Isso aconteceu quando o quadro 
específico não tinha obrigatoriedade: ninguém fazia. Acho que mesmo que 
houvesse um instrumento super simples, mas que as pessoas 
compreendessem a finalidade, já ajudaria. Mas, ainda assim, mesmo que as 
pessoas tenham uma boa compreensão de que seja um instrumento de gestão, 
se não houver obrigatoriedade, elas vão achar outras formas de fazer gestão 
que não seja o instrumento em si de avaliação. Na própria Anvisa, há muitos 
gestores que têm uma forma de gerenciar a equipe e os planos de trabalho que 
não está atrelada a instrumento nenhum, mas que funciona. Então, eles vão 
encontrar formas diferentes de fazer, cada um no seu modelo. Aqueles que têm 
menor maturidade do ponto de vista gerencial vão ter mais dificuldade para 
gerenciar as equipes e acabam utilizando a avaliação de desempenho como 
uma forma de manter as pessoas na linha. Então, se se tira a obrigatoriedade, 
quem mais vai sofrer são esses gestores que não têm tanta maturidade 
gerencial, porque acabam se calçando no instrumento para poder ter uma forma 
de controle. 
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ARF 1 

O modelo atual não permite a identificação de dados que justifiquem a dispensa 
de servidores. Na verdade, o modelo, em tese, poderia sinalizar esses dados, 
mas, na prática, não. Existe um campo para relatos desse tipo de informação, 
mas, uma vez que as avaliações são muito boas, não teria sentido que se 
expressassem nesse campo informação que contradizem o que a nota 
expressa. Então, o problema não é do instrumento, o problema é na forma de 
aplicação.  

ARF 2 Não. 

ARF 3 

Não. Seria muito frágil esse ponto para atender a um PAD12, por exemplo. Só 
se a pessoa estivesse sendo muito desleixada mesmo com o serviço. Mesmo 
os servidores problemáticos que a gente tem lá, a gente vê que é difícil 
identificar esses pontos na avaliação. Com certeza seria muito importante a 
avaliação contemplar isso. Ao invés de a gente avaliar se a pessoa está 
assídua, se está fazendo curso, a gente poderia avaliar se a pessoa está 
entregando os processos no prazo, se ela está mostrando interesse. Tem 
outros critérios que a gente consegue avaliar, inclusive mensurando, até 
mesmo pelo SEI. 

ARF 4 

Os resultados da avaliação de desempenho são utilizados nos Processos 
Administrativos Disciplinares. O mau desempenho, quando identificado, 
normalmente é mais bem fundamentado, com documentos ou evidências, 
embora não em todos os casos. Contudo, não são suficientes para ensejar 
demissão. Uma demissão (a mais alta penalidade) deve ser, legalmente e pela 
justiça necessária, mais profundamente embasada. É muito importante que a 
avaliação de desempenho consiga captar subsídios para eventuais PADs que 
acarretem em demissão e essa penalidade deve ser aplicada após uma 
sucessão de avaliações por mau desempenho, e após aplicação de ações de 
desenvolvimento que tenham sido ineficazes e uma gradação de penalidades. 
Contudo, o processo de gestão do desempenho, atualmente, não é maduro o 
suficiente para esse fim. Normalmente, percebe-se o despreparo gerencial na 
identificação dos problemas de desempenho do servidor, seu 
acompanhamento e atuação para melhoria do desempenho. Isso acaba por 
fragilizar o processo de avaliação de desempenho, subsidiando o servidor nos 
pedidos de recurso. Necessário, então, um amplo e aprofundado programa de 
desenvolvimento gerencial, concomitante com o aperfeiçoamento do processo 
de gestão do desempenho como um todo e do instrumento de avaliação de 
desempenho, além do adequado suporte organizacional, para que isso seja 
alcançado. 

Fonte: Organizado pela autora. 
 

Tendo em vista a previsão constitucional de utilização das informações das 

avaliações de desempenho do servidor para respaldar processos que visem a sua 

demissão do serviço público federal, sendo esse um dos usos previstos para as 

avaliações de desempenho individual na legislação brasileira, é relevante que as 

avaliações de desempenho possam contemplar essas informações. Esse ponto 

atende a uma das finalidades da ADI no serviço público federal, de caráter correcional. 

A gestora da Anvisa revela que, assim como no anterior, no modelo atual a 

avaliação não permite a identificação de dados para justificar a dispensa de servidores 

e atribui a isso o fato de que há uma distorção na realização da avaliação de 

desempenho. Destaca, ainda, que, apesar da previsão constitucional de que um 

 
12 PAD – Processo administrativo disciplinar 
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servidor possa ser demitido em razão de desempenho, essa não deve ser a finalidade 

precípua da avaliação, que deve ser utilizada mais para fins de desenvolvimento, em 

consonância com o que dizem Williams (2002), Fletcher (2004) e Ulrich (1997). 

Nas demais agências pesquisadas, os modelos também apresentam esse 

problema. O gestor da ARF 1 destaca que o instrumento possui um campo para 

registro de informações de teor correcional, mas que não é utilizado, evidenciando 

novamente uma distorção no uso do instrumento. 

 

5.13     Avaliação de desempenho como fonte de informação para subsidiar processos 

administrativos disciplinares 

De maneira semelhante ao item anterior, este se destina a observar a 

percepção dos gestores de GP entrevistados sobre a possibilidade de que se extraiam 

informações que subsidiem a condução de processos administrativos disciplinares a 

partir das avaliações de desempenho individual aplicadas nas ARF em que atuam. 

 

Quadro 14 - Avaliação de desempenho como fonte de informação para 
subsidiar processos administrativos disciplinares. 

Pergunta: O modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em que atua permite a identificação 
de dados que subsidiem processos administrativos disciplinares? Você acha importante que o 
modelo de ADI contemple essa possibilidade? 

Agência Resposta 

ANVISA Entra no mesmo mérito da questão anterior.  

ARF 1 
Em tese, o instrumento atual atende a esse aspecto. Na prática, no entanto, 
não. 

ARF 2 
Não, mas eu acho que esse não é um problema da avaliação. Seria bom que 
isso aparecesse na avaliação, mas os gestores vão continuar não querendo se 
comprometer. 

ARF 3 

Poderia até subsidiar, mas de uma maneira bem frágil e poderia ser 
questionado. E, sim, seria muito importante a avaliação contemplar essa 
questão. Uma coisa que estávamos discutindo era a necessidade de continuar 
avaliando o servidor, mesmo que ele esteja em fim de carreira, para fins de 
acompanhamento mesmo. Até porque pode acontecer desse servidor ir parar 
na Corregedoria e a Corregedoria solicitar as avaliações de desempenho dele 
e a última avaliação dele ter sido há três, quatro anos. 

ARF 4 
Os resultados da avaliação de desempenho são utilizados nos PADs e é muito 
importante que a avaliação de desempenho consiga captar subsídios para 
eventuais PADs e a aplicação de penalidades. 

Fonte: Organizado pela autora. 
 

Nas Agências Reguladoras Federais, é procedimento padrão das 

Corregedorias, diante da instauração de PAD que vise a apurar a conduta disciplinar 

de determinado servidor no exercício de sua atividade profissional, solicitar à área de 

Gestão de Pessoas os resultados das últimas avaliações de desempenho daquele 
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servidor, no sentido de verificar a existência de evidências pregressas que corroborem 

com os fatos em apuração. Esta se constitui, portanto, como uma das finalidades das 

avaliações de desempenho individuais no âmbito das ARF, a qual não era atendida 

pelo modelo anterior de ADI da Anvisa, sendo um dos problemas encontrados pela 

agência no relatório de 2016. 

Do mesmo modo que o item anterior, o problema, também de ordem 

correcional, se mantém no modelo atual da Anvisa, conforme revela a gestora 

entrevistada. Isso também é relatado pelos gestores das ARF 1, 2 e 3, sendo a ARF 

4 a agência em que o problema não ocorre. 

A necessidade de utilização dos resultados das ADI como fonte de informações 

para PAD, revela uma necessidade de que as avaliações continuem ocorrendo 

mesmo ao final da carreira do servidor, quando, no caso das Agências Reguladoras 

Federais, as ADI não servem mais aos propósitos de movimentação na carreira. Esse 

elemento é trazido pelo gestor da ARF 3 e coaduna com a ideia de acompanhamento 

do colaborador a ser atendida pela avaliação de desempenho, conforme sugere 

Williams (2002). 

 

5.14    Avaliação de desempenho como fonte de dados para subsidiar a realização de 

ações de capacitação 

Neste item, estão demonstradas e analisadas as respostas dos gestores 

entrevistados quanto à utilização dos dados obtidos por meio dos formulários de 

avaliação de desempenho individual para o planejamento e a realização de ações de 

capacitação nas agências pesquisadas. 

 

Quadro 15 - Avaliação de desempenho como fonte de dados para subsidiar a 
realização de ações de capacitação. 

Pergunta: O modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em que atua permite a identificação 
de dados que ensejem a realização de ações de capacitação? Você acha importante que o modelo 
de ADI contemple essa possibilidade? 

Agência Resposta 

ANVISA 

O modelo permite, de certa forma. O problema está mais na capacidade das 
equipes de fazer a avaliação de forma que isso (capacitação e identificação de 
diferenciais competitivos) fique refletido nela. Mais uma vez, um instrumento 
simples, apenas com apenas os requisitos da Lei, e uma opção de descrever 
um pequeno planejamento, já ajudaria. Mas se as pessoas não tiverem o 
entendimento disso e não estiverem predispostas a fazer, não se conseguem 
extrair essas informações. 

ARF 1 
O instrumento contemplaria esse aspecto, mas, como todo mundo é avaliado 
com desempenho ótimo, ninguém precisa de capacitação. Então, na prática, o 
instrumento não nos fornece esse tipo de informação. 
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ARF 2 
Não e seria importante que isso fosse possível. A avaliação de desempenho é 
justamente para isso, para que a gente veja as lacunas e capacitar e a gente 
ainda não faz isso. 

ARF 3 

Não, isso só seria possível se eu fizesse manualmente, porque o sistema não 
permite fazer extração. Seria muito importante se conseguíssemos usar o 
sistema para fazer isso e com certeza essas informações seriam utilizadas para 
fazer o Plano de Desenvolvimento de Pessoas da agência. 

ARF 4 

Atualmente, são captados, por meio da avaliação de desempenho, insumos 
para a realização de ações de capacitação, embora de forma pouco 
estruturada, acarretando a necessidade de amplo esforço de catalogação 
dessas informações. É fundamental a vinculação entre os resultados da 
avaliação de desempenho e as ações de capacitação, com a finalidade de 
desenvolver os servidores e aprimorar seu desempenho, garantindo a 
efetividade da avaliação. 

Fonte: Organizado pela autora. 
 

A utilização das informações oriundas das avaliações de desempenho 

individual como insumos para a elaboração de planos de capacitação é considerada 

uma das principais finalidades do instrumento, conforme preconizado por Barbosa 

(1996) e Cardy e Dobbins (1994) e, no caso do serviço público federal, reforçado pelo 

Decreto n. 7.133/2010. 

De acordo com o depoimento da gestora da Anvisa, apesar de o instrumento 

de avaliação do modelo atual permitir que as informações das ADI alimentem a 

elaboração dos planos de capacitação, isso continua não acontecendo. Ela destaca 

que não se trata de uma limitação do modelo, mas da dificuldade das equipes de 

realizarem as avaliações de modo que as necessidades de capacitação dos 

servidores sejam evidenciadas. Tal evidência leva à conclusão de que o modelo 

passou a apresentar uma alternativa que resolvesse o problema encontrado no 

modelo anterior, mas o despreparo das pessoas para lidar com o instrumento manteve 

a ocorrência dessa lacuna. 

Sobre a preparação dos avaliadores frente à execução de um modelo de 

mensuração de desempenho, Barbosa (1996) reforça que não adianta ter avaliadores 

bem treinados, se aspectos culturais concernentes à meritocracia não forem 

alterados. 

Nas ARF 1, 2 e 3, os gestores revelam que as informações das ADI não são 

utilizadas para compor os planos de capacitação das agências, mas destacam a 

importância desse fator, inclusive no que diz respeito a essa ser uma das principais 

finalidades do instrumento. 
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O gestor da ARF 4 afirma que a agência utiliza as informações das ADI como 

insumos para a realização de ações de capacitação, embora revele que existe uma 

dificuldade que demanda muito esforço para catalogar essas informações. 

 

5.15  Avaliação de desempenho como ferramenta para identificar diferenciais 

competitivos 

Este item contempla as respostas dos entrevistados quanto à possibilidade de 

utilização das informações disponíveis nos formulários de ADI aplicados nas agências 

em que atuam para identificar diferenciais competitivos dos servidores. 

 

Quadro 16 - Avaliação de desempenho como ferramenta para identificar 
diferenciais competitivos. 

Pergunta: O modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em que atua permite que sejam 
destacados os diferenciais competitivos entre os profissionais? Você acha importante que o modelo 
de ADI contemple essa possibilidade? 

Agência Resposta 

ANVISA 

O modelo permite, de certa forma. O problema está mais na capacidade das 
equipes de fazer a avaliação de forma que isso (capacitação e identificação de 
diferenciais competitivos) fique refletido nela. Mais uma vez, um instrumento 
simples, apenas com apenas os requisitos da Lei, e uma opção de descrever 
um pequeno planejamento, já ajudaria. Mas se as pessoas não tiverem o 
entendimento disso e não estiverem predispostas a fazer, não se conseguem 
extrair essas informações. 

ARF 1 

Mais uma vez, em tese, o instrumento cumpre esse papel. Na prática, 
não. Eu acredito que é relevante identificar diferenciais competitivos, mas se a 
avaliação for séria, pois seria possível identificar quem é bom em cada 
competência. Mas, na prática, todos acham que precisam ser bons em tudo e 
isso inviabiliza a diferenciação. O aspecto cultural interfere nesse quesito. 
Existe uma cultura que não admite hierarquização, onde é preciso padronizar 
todo mundo. 

ARF 2 

Não e lá ninguém tem acesso às notas uns dos outros. Eu acho que 
não seria bom ter essa possibilidade porque estimularia uma competição e, 
para a equipe, acho que isso não é saudável. Eu costumo dizer que, quando a 
gente passa a competir, a gente deixa de ser equipe: um quer fazer mais que o 
outro, quer fazer melhor que o outro e não fazer com o outro. E aí começam a 
observar o trabalho do colega, fazer críticas ao trabalho do colega, comparar e 
ver o que é melhor. Então, acho que não é construtivo para a equipe. 

ARF 3 

Não. Talvez se fizéssemos uma extração, mas do jeito que é hoje, daria 
muito trabalho. Acho que seria muito importante fazer isso e teria aplicabilidade 
na agência. Poderíamos aplicar nos setores e entregar o mapa à chefia, para 
ela ter uma noção de como os servidores dela estão atuando. 

ARF 4 
Atualmente, a Avaliação de Desempenho não permite a identificação 

de diferenciais competitivos entre os profissionais. Diferenciais de desempenho 
são muito importantes, em especial, se forem adequadamente recompensados. 

Fonte: Organizado pela autora. 
 

A identificação de diferenciais competitivos nos profissionais pode auxiliar a 

organização a manter um banco de dados com as competências em que cada servidor 

apresenta melhor desempenho, como forma de poder utilizar essa informação para 
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convidá-lo a participar de determinados projetos e ações na instituição, ou propor a 

ocupação de cargos, estimulando a motivação por fatores intrínsecos, como o 

reconhecimento, a realização e a responsabilidade, tal como sugerem Klein e 

Mascarenhas (2016).  

Na Anvisa, a gestora afirma que o modelo permite, de certa forma, a 

identificação de diferenciais competitivos. Mas, também nesse caso, destaca o 

despreparo das pessoas para realizar a avaliação de modo que isso seja evidenciado. 

Novamente, o novo modelo apresenta uma solução para o problema, que se mantém 

em razão da forma como o instrumento é utilizado. 

Para os gestores das demais agências pesquisadas, os modelos praticados 

também não são utilizados com a finalidade de destacar diferenciais competitivos. O 

gestor da ARF 1 destaca o aspecto cultural, abordado por Barbosa (1996), no qual 

existe uma tendência em não é admitida hierarquização e, consequentemente, evita-

se a diferenciação. 

Apenas o gestor da ARF 2 afirma que não considera importante poder 

evidenciar diferenciais competitivos entre os profissionais, sob a pena de que isso 

estimulasse uma competição não saudável entre as pessoas, reduzindo o espírito de 

equipe. Para os demais gestores, é importante que a avaliação possa refletir essa 

diferenciação, tanto permitir a atuação em nível gerencial, quanto para viabilizar a 

recompensa dos servidores que se destacam no exercício de suas atribuições. 

 

5.16    Avaliação de desempenho como fonte de dados para subsidiar premiações e 

bonificações 

O presente item elenca as informações obtidas por meio das entrevistas com 

os gestores acerca da utilização das informações obtidas por meio das avaliações de 

desempenho para subsidiar ações de premiações e bonificações nas agências em 

que atuam. 

 

Quadro 17 - Avaliação de desempenho como fonte de dados para subsidiar 
premiações e bonificações. 

Pergunta: O modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em que atua permite a identificação 
de dados que possam ser utilizados como critérios para premiações e bonificações? Você acha 
importante que o modelo de ADI contemple essa possibilidade? 

Agência Resposta 

ANVISA 
Acho que mais do que a avaliação de desempenho, nesse caso, assim como 
na questão dos diferenciais competitivos, seria importante ter um sistema 
integrado, um banco de dados que contenha o plano de trabalho, o plano de 
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desenvolvimento individual do servidor e o currículo, por exemplo. Assim seria 
possível verificar se o que a pessoa declara como experiência está refletido na 
sua avaliação de desempenho, se ela consegue colocar em prática a 
experiência que ela tem. 

ARF 1 
Em tese, sim. Na prática, não. Aqui também, se a avaliação fosse 

utilizada como instrumento de gestão sério, isso seria facilmente identificável 
com o instrumento. 

ARF 2 

A gente tem um processo chamado “Premiação por excelência 
profissional” e é especificamente para isso, que são rotinas, trabalhos que uma 
equipe desempenhou e que ajudou na sustentabilidade, na produtividade, na 
inovação e que eles candidatam apresentando aquele trabalho e eles ganham 
por ter feito aquele trabalho. Eles ganham capacitações, às vezes até no 
exterior. Mas esse processo não está vinculado à avaliação. 

ARF 3 

Existe a ideia na agência de fazer um sistema de bonificação, ofertando 
aos melhores servidores oportunidades de capacitação no país e no exterior. 
Mas isso está no campo da ideia, ainda. Hoje a avaliação não contempla essa 
possibilidade, mas seria importante que houvesse, porque avaliação que não 
culmina em reconhecimento de alguma forma fica meio vazia. Isso seria 
importante também para meio que separa o joio do trigo. Porque tem os 
servidores que se dedicam, tem os servidores que só fazem o trabalho deles e 
tem aqueles que não querem fazer nada. 

ARF 4 

Atualmente, a avaliação de desempenho não permite a identificação de 
dados para premiações e bonificações. Essa identificação é importante se 
implantado esse programa de recompensas, de forma a estimular e 
recompensar o bom desempenho. 

Fonte: Organizado pela autora. 
 

A evolução do uso da avaliação de desempenho individual como ferramenta de 

gestão trouxe a percepção de que uma das mais relevantes finalidades do instrumento 

é a possibilidade de subsidiar a aplicação de políticas de bonificação e recompensa 

(WILLIAMS, 2002; FLETCHER, 2004). Essa finalidade, de acordo com o depoimento 

da gestora da Anvisa, não é atendida pelo modelo atual de avaliação de desempenho 

individual da agência. Segundo ela, para atender a esse quesito, é relevante que se 

monte, para além da avaliação de desempenho, um sistema integrado, com dados 

referentes ao plano de trabalho do servidor, seu plano de desenvolvimento e até um 

currículo, em que ele declare suas competências, de modo que seja possível perceber 

se aquilo que ele declara é utilizado no desempenho de suas atividades. 

Nas ARF 1, 2, 3 e 4, os gestores afirmam que também não utilizam os dados 

da ADI como critérios para recompensar os servidores. O entrevistado da ARF 2, 

comenta que, na agência, há um programa destinado a premiar práticas de excelência 

profissional, mas que isso não está relacionado com a avaliação de desempenho. 

 

5.17    Sugestões de diretrizes para modelos de ADI 

Este item tem como finalidade apresentar, em consonância com o objetivo do 

projeto de intervenção que motivou a presente pesquisa, as sugestões de diretrizes 
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que devem ser contempladas nos modelos de ADI das agências reguladoras dos 

gestores de Gestão de Pessoas entrevistados, sob o ponto de vista das suas 

experiências, percepções e conhecimentos na condução dos processos de ADI nas 

entidades em que atuam. 

 

Quadro 18 - Sugestões de diretrizes para modelos de ADI. 
Pergunta: Quais as diretrizes que acredita que deveriam nortear a elaboração de um modelo de ADI 
nas Agências Reguladoras Federais, considerando a legislação vigente e as experiências 
acumuladas na sua atuação profissional no serviço público federal? 

Agência Resposta 

ANVISA 

Acho que quanto mais objetivos forem os itens de avaliação e a forma de 
descrição desses itens, melhor vai ser retratada a realidade. Até pelo fato de o 
instrumento ser obrigatório por Lei e por poder trazer implicações de caráter 
correcional, quanto mais objetivo ele for, melhor. Outro ponto importante é que 
a periodicidade das avaliações parciais fosse menor do que ocorre hoje, porque 
acaba onerando muito os gestores e os servidores com a realização das 
avaliações. Poderiam ser avaliações semestrais ou, ainda, ocorrer uma 
avaliação sempre que houver mudança de área para o servidor referente ao 
período em que ele ficou na área, como parte do processo de movimentação 
dele. Se o instrumento tivesse uma maior vinculação com as metas e com 
competências técnicas, retrataria melhor o desempenho, então isso é relevante 
também. Além disso, precisa expressar a vinculação entre os níveis estratégico, 
intermediário e individual, para que as pessoas compreendam seu papel dentro 
de algo maior. Seria importante que fosse um sistema informatizado e, também, 
que o instrumento fosse visualmente simples, de modo a evitar muitos erros, 
que ele traga aquilo que é essencial. O espaço para feedback também é muito 
bom, mas é ainda mais relevante explorar um espaço sobre o desenvolvimento 
do servidor, de modo que seja possível identificar em que dedicar esforços para 
aprimorar esse desenvolvimento: se é modificar metas, se é investir em 
capacitação, se é dedicar um tempo para o servidor estudar algum assunto, se 
é a realização de um estágio. Resumindo, é explorar mais o resultado da 
avaliação, ou seja, o que pode ser feito a partir do que a avaliação mostrou. O 
preparo dos gestores também é uma diretriz muito importante e é prioridade na 
gestão do desempenho, tanto na avaliação de desempenho quanto no 
teletrabalho, e se relaciona a qualquer processo. O desenvolvimento gerencial 
é o coração de qualquer processo e vemos isso nesse momento de pandemia, 
em que as pessoas não estão presentes fisicamente e os gestores têm que lidar 
com uma equipe que está em vários lugares, com horários diferentes. Então, 
acredito que uma diretriz importante é que a aplicação de um modelo de 
avaliação de desempenho seja precedida de um investimento muito grande no 
desenvolvimento gerencial, não só dos gerentes atuais, como também no 
preparo dos novos gerentes, pensando na sucessão. Porque o serviço público 
tem essa particularidade: mudou gestão, mudam gerentes e não 
necessariamente vai vir alguém da equipe. Então, tem ainda o seguinte: deve 
fazer parte da preparação dos gerentes que eles estejam aptos a preparar 
novos gerentes; identificar nas equipes pessoas que possam vir a ser seus 
sucessores. Essa preparação não só é importante para que eles possam 
alcançar os cargos, mas para que eles possam também compreender o papel 
do gerente. Além disso, é preciso que os gestores sejam preparados para ver 
a avaliação como um instrumento de auxílio à sua gestão e que eles se vejam 
como alguém que precisa desenvolver as pessoas que trabalham com ele e 
que esse pode ser um instrumento objetivo que vá auxiliá-lo nesse processo 
também. 

ARF 1 
A primeira diretriz é que a avaliação seja um instrumento estratégico, ou seja, 
é preciso ligar o desempenho das pessoas ao desempenho das áreas e ao 
desempenho do órgão. A primeira diretriz, portanto, é: a avaliação de 
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desempenho não pode ser um processo de recursos humanos; ela tem que ser 
um processo estratégico da agência, que permita ser percebido como um 
processo que leva a agência a alcançar seus resultados por meio das pessoas. 
Se a avaliação for um processo da Gestão de Pessoas, pode-se ter o melhor 
instrumento, o melhor sistema, e não vai dar certo. A partir dessa diretriz, tem 
uma segunda: o gestor da área tem que responder pelo resultado da área e, 
por consequência, pelo resultado das pessoas. No cenário cultural que se tem 
hoje, se a avaliação de desempenho não fosse obrigatória, a adesão seria 
quase zero, pois quase nenhum gestor faz gestão da equipe. Isso vem 
mudando um pouco a partir da implementação do teletrabalho no setor público, 
porque uma vez que as pessoas aderem voluntariamente a essa modalidade, 
a metodologia a que precisam de submeter é obrigatória. Mas o teletrabalho só 
contempla uma variável do desempenho que é a produtividade. Todas as 
demais ficam de fora. Então, do ponto de vista da produtividade, o teletrabalho 
supre, mas as demais não podem ser avaliadas. Para transformar a ADI num 
instrumento de gestão, em detrimento do que é hoje, é necessário que se 
trabalhe muito o papel do gestor, que se desenvolva melhor o seu aspecto 
gerencial e, inclusive, avaliar o gestor pela forma como ele avalia. 

ARF 2 

A primeira questão seria a não vinculação da avaliação com o aspecto 
financeiro. A partir dessa não vinculação, acho que é possível tirar várias 
coisas, como um produto para capacitar, para saber onde estão as lacunas, que 
falta em cada equipe. Mas tudo depende disso, porque, com o financeiro, isso 
não é instrumento de gestão. A avaliação não pode ser nem um instrumento 
punitivo, nem um instrumento bonificativo. A questão é transformá-la num 
instrumento de gestão, de alavancagem para a equipe, para a agência. 

ARF 3 

O sistema é muito importante, se ele funcionar bem. Se ele funcionar bem, a 
gente passa a só se preocupar com um conteúdo bom. Eu acho que utilizar 
critérios bem objetivos, baseados em meritocracia, também é importante. Acho 
que aquele servidor que entrega um produto tem que ser bonificado. Algumas 
coisas do programa de teletrabalho também podem ser replicadas para o 
modelo de avaliação de desempenho, por exemplo o fato de o servidor ter uma 
meta, ter que estar se aperfeiçoando. 

ARF 4 

O modelo de avaliação de desempenho nas Agências Reguladoras Federais 
deve se nortear, fundamentalmente, pela diretriz de transparência quanto aos 
resultados alcançados em nível organizacional. Inicialmente, os resultados 
esperados devem ser propostos à sociedade e por ela validados, por meio de 
processos de pesquisa de satisfação e planejamento participativo. Essa 
obrigatoriedade de validação de metas e ampla divulgação de resultados de 
indicadores de desempenho focados em resultados geraria um efeito cascata 
que mobilizaria a liderança, em todos os níveis hierárquicos, a se comprometer 
com resultados e mobilizar as instâncias inferiores. Uma margem mínima de 
variação deveria ser requisito para permanência no cargo da Alta Administração 
durante o próximo exercício. Juntamente com o foco em programas de 
recompensas e no desenvolvimento de servidores e gestores, esses fatores 
conseguiriam garantir a adesão e a efetiva melhoria do desempenho individual 
e organizacional. 

Fonte: Organizado pela autora. 
 

A análise das sugestões trazidas pelos gestores das ARF entrevistados, 

mostrou que as seguintes diretrizes são consideradas por eles como indispensáveis 

para um modelo de avaliação de desempenho individual para as Agências 

Reguladoras Federais, de modo que essa passe a ser um instrumento relevante para 

a tomada de decisões gerenciais: 

• Objetividade dos itens de avaliação; 
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• Vinculação do instrumento com os níveis estratégico, intermediário e 

individual; 

• Vinculação do instrumento com metas e com competências técnicas; 

• Utilização de sistema informatizado; 

• Simplicidade do instrumento; 

• Existência de espaço para feedback; 

• Existência de espaço para anotações sobre o desenvolvimento do 

servidor; 

• Preparação e desenvolvimento dos gestores e sucessores em Gestão 

de Desempenho; 

• Desvinculação da ADI a elementos da remuneração; 

• Vinculação com um sistema de recompensas; 

• Responsabilização dos gestores pelos resultados alcançados pelas 

áreas que lideram. 

 

5.18    Discussões dos resultados 

A análise das respostas permite a percepção de que, de forma geral, os 

instrumentos utilizados para realização de ADI são capazes de resolver os problemas. 

Entretanto, a forma como são manejados distorce os resultados das avaliações e 

criam as falhas encontradas. Ou seja, os problemas ocorrem mais em razão da má 

aplicação das ferramentas e do desconhecimento sobre sua importância como 

instrumento de gestão, do que em decorrência de serem oriundos de modelos ruins. 

Relaciona-se a esse aspecto a colocação de Barbosa (1996) sobre a questão cultural 

da sociedade brasileira no que diz respeito à legitimidade prática dos sistemas 

meritocráticos, que se constitui numa questão ainda mais ampla que a preparação 

dos avaliadores e da adoção de bons e modernos sistemas de mensuração de 

desempenho. 

Quanto à manutenção dos problemas, fica evidente que todos os problemas do 

modelo anterior da Anvisa continuaram existindo no atual, ou seja, o objetivo de 

reformular o modelo em 2016 de modo a eliminar os problemas encontrados não foi 

atingido. Esse fato pode demonstrar que, ainda que tenha havido uma evolução do 

formulário na tentativa de contemplar as lacunas do modelo anterior, o uso 

inadequado dele leva à permanência das falhas antigas. Isso, mais uma vez, pode ser 
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causado por questões culturais da organização, que envolvem, ainda, o despreparo 

dos gestores para realizar a Gestão do Desempenho das suas equipes. 

Percebe-se também que, de modo geral, os mesmos problemas do modelo de 

avaliação de desempenho individual da Anvisa são encontrados nas demais agências 

pesquisadas, demonstrando haver uma situação comum às entidades dessa 

natureza.  

A seguir, está exposto um quadro comparativo que evidencia essa situação, 

bem como a manutenção dos problemas encontrados no modelo anterior de ADI da 

Anvisa, de acordo com os dados do relatório da agência de 2016, no modelo atual. 

 

Quadro 19 – Identificação dos problemas do modelo de ADI da Anvisa nas ARF 
pesquisadas. 

Problema 
Manutenção do 

problema no modelo 
atual da Anvisa 

Agências em que o 
problema é percebido 

pelo gestor de GP 

Tendência a relações protecionistas Sim ARF 1, 2 e 3 

Descrédito quanto à aplicabilidade da 
avaliação 

Sim ARF 1, 2, 3 e 4 

Insatisfação dos pares ao realizar a 
avaliação, já que não acreditam na 

funcionalidade do instrumento 
Sim ARF 1 e 2 

Elevado índice de erros no preenchimento 
de formulários e no atendimento dos 

prazos, demonstrando displicência com os 
instrumentos 

Sim ARF 1, 2 e 4 

Excesso de documentação produzida Sim 
Nenhuma ARF revelou a 

existência desse problema 

Ausência de subsídios por parte dos 
gestores que justifiquem as notas 

apresentadas 
Sim ARF 1, 2 e 4 

Baixo índice de avaliações com recursos, 
demonstrando conforto com os resultados 
sempre positivos, apesar de distorcidos 

Sim ARF 1, 3 e 4 

Não fornecem dados para justificar a 
dispensa de servidores 

Sim ARF 1, 2, 3 e 4 

Não subsidiam processos administrativos 
disciplinares 

Sim ARF 1, 2 e 3 

Não ensejam ações de capacitação Sim ARF 1, 2 e 3 

Não destacam diferenciais competitivos 
entre os profissionais 

Sim ARF 1, 2, 3 e 4 

Não podem ser utilizadas como critério para 
premiações e bonificações 

Sim ARF 1, 2, 3 e 4 

Fonte: Organizado pela autora. 
 

Um elemento importante na análise das respostas é o fato de que os gestores 

entrevistados não apresentam e, muitas vezes, revelam a inexistência de dados 

formais que demonstrem os problemas encontrados nos modelos de ADI praticados 
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nas agências pesquisadas. Essa é uma evidência de que, a despeito das distorções 

encontradas num processo estrutural da Gestão de Pessoas (que é a Gestão de 

Desempenho), não existem estudos consolidados no âmbito das agências que visem 

à melhoria das ações relacionadas a esse processo e à proposição de soluções para 

os problemas. 

A partir das respostas dos gestores, percebe-se que os requisitos mínimos 

impostos pelo Decreto n. 6.530/2008, aparentemente, não trazem impactos negativos 

significativos para os modelos, servindo de norte para a elaboração dos formulários, 

que não se limitam a eles. A periodicidade anual também não aparece como um ponto 

negativo da legislação e não impede que as agências formulem modelos de ADI que 

prevejam a realização de avaliações parciais de acompanhamento. 

A obrigatoriedade de realização das ADI nas Agências Reguladoras Federais 

parece ser uma das razões que fortalecem a utilização da ferramenta apenas para 

fins burocráticos, em detrimento da sua utilidade como instrumento de gestão, tendo 

aparecido no depoimento de mais de um gestor que, caso não fosse obrigatória, 

acreditam que a ADI não teria adesão das pessoas. Mais uma vez,  parece haver a 

necessidade de ajustes na cultura organizacional que permitam aos gestores e 

servidores compreenderem os benefícios da utilização das avaliações como insumos 

para a tomada de decisões, especialmente as relacionadas à Gestão de Pessoas, que 

podem ter impacto positivo na satisfação dos indivíduos, nos seus níveis 

motivacionais e, consequentemente, nos resultados organizacionais, de acordo com 

autores como Klein e Mascarenhas (2016). 

A obrigatoriedade de realização da ADI, aliada à sua vinculação com a 

remuneração dos servidores das ARF, pode ter ajudado a fortalecer um cenário em 

que há a percepção de que a avaliação de desempenho serve apenas a fins punitivos 

e correcionais. Esse fato, aliado à falta de articulação entre o instrumento de ADI e os 

planos estratégicos das agências, dissociando-o do contexto de resultados 

institucionais, reduz ainda mais a sua relevância para as organizações, visto que gera 

rejeição das pessoas à ferramenta. 

Ainda que a obrigatoriedade de realização das ADI no âmbito das ARF traga 

um viés negativo para o uso do instrumento, há, nesse aspecto, a vantagem de induzir 

as agências a se debruçarem sobre a Gestão de Desempenho. Nesse sentido, 

espera-se que as reflexões e as experiências a partir da aplicação dos modelos de 



66 
 

 

avaliação de desempenho individual leve naturalmente a uma evolução desse 

processo de Gestão de Pessoas.  
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6         PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

O estudo dos referenciais teóricos acerca da avaliação de desempenho e a 

análise dos dados obtidos por meio das entrevistas e do estudo detalhado da 

legislação que rege a realização das avaliações de desempenho individual nas 

Agências Reguladoras Federais levaram à concepção das diretrizes elencadas a 

seguir, que devem fundamentar o novo modelo de avaliação de desempenho 

individual da Anvisa. Tais diretrizes consideram os traços organizacionais 

evidenciados e os problemas identificados como empecilhos para que a avaliação de 

desempenho seja utilizada como um instrumento de suporte à tomada de decisões 

gerenciais na agência, especialmente aquelas relativas à Gestão de Pessoas, em 

consonância com o que é preconizado pela Nova Gestão Pública e pela reforma por 

que passa a Administração Pública Federal desde a década de 1990. 

São apresentadas como diretrizes as seguintes: 

• Vinculação do instrumento com o planejamento estratégico: a 

avaliação de desempenho individual precisa estar baseada no planejamento 

estratégico, de modo que o trabalho de cada servidor esteja a serviço do cumprimento 

da missão institucional. 

• Vinculação do instrumento com as metas dos níveis estratégico, 

intermediário e individual: as metas individuais do servidor devem derivar das metas 

da sua unidade organizacional que, por sua vez são desdobradas a partir das metas 

estabelecidas para a organização num determinado período, de modo que tudo o que 

o servidor produza seja direcionado à consecução dos resultados globais da 

organização, levando-o à compreensão clara daquilo que se espera dele para esse 

fim. 

• Vinculação do instrumento com competências técnicas e 

comportamentais: o instrumento de ADI deve permitir a avaliação de competências 

comportamentais, de modo que sejam realizadas ações que se favoreçam os 

comportamentos esperados dos servidores, em consonância com os valores 

organizacionais, mas também deve contemplar competências técnicas, para que se 

extraiam informações sobre as ações necessárias para conduzir o alcance dos 

aspectos inerentes aos produtos esperados a partir do trabalho do servidor. 

• Preparação e desenvolvimento dos gestores e sucessores em 

Gestão de Desempenho: a preparação e capacitação dos gestores e seus possíveis 

sucessores em Gestão de Desempenho, além de terem impacto imediato sobre a 
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aplicação dos modelos de ADI vigentes, trazem a mudança gradual de cultura no que 

diz respeito à mensuração do desempenho, sem a qual dificilmente haverá a 

compreensão da utilidade dos instrumentos para fins gerenciais. Além disso, preparar 

gestores em Gestão de Desempenho pressupõe fazê-los compreender sua 

responsabilidade no desenvolvimento das suas equipes e as consequências que 

assumem a partir dos resultados gerados pelas unidades que lideram. 

• Utilização de sistema informatizado: o sistema informatizado, além de 

racionalizar o processamento das informações relativas à avaliação de desempenho, 

permite a extração de relatórios que forneçam subsídios para ações de capacitação, 

movimentação e recompensas, facilitando a relação entre a Gestão de Desempenho 

e os demais processos de Gestão de Pessoas. 

• Simplicidade do instrumento: um instrumento simples e de fácil 

compreensão ameniza a ocorrência de erros e de retrabalho na realização dos 

procedimentos relativos à aplicação da avaliação de desempenho individual. 

• Equilíbrio no atendimento de fatores intrínsecos e extrínsecos: A 

avaliação de desempenho deve ser um instrumento que sirva não apenas aos 

propósitos remuneratórios oriundos da progressão e da promoção na carreira (fator 

extrínseco), mas que reflita ações que busquem a valorização e o desenvolvimento 

do servidor, tais como ações de capacitação, assunção de novas responsabilidades e 

oferta de oportunidades na organização (fatores intrínsecos). Esse elemento torna-se 

ainda mais importante no âmbito das ARF, tendo em vista a impossibilidade de que 

haja uma desvinculação completa entre a ADI e a remuneração dos servidores, em 

razão da legislação aplicada. 

• Objetividade dos itens de avaliação: a objetividade da avaliação 

ameniza a ocorrência de elementos subjetivos e de difícil mensuração, trazendo 

informações e resultados mais precisos e concretos acerca do desempenho do 

servidor e permitindo a clara compreensão dos itens avaliados. Esses elementos 

possibilitam que sejam propostas intervenções mais assertivas para redirecionar o 

desempenho, além de favorecer a justiça na concessão de recompensas ao avaliado. 

• Existência de espaço para feedback: o feedback é considerado um 

dos elementos centrais do processo de Gestão de Desempenho, estimulando a 

pactuação conjunta entre servidor e gestor sobre as metas a serem alcançadas e 

sobre o direcionamento da carreira do avaliado. Por meio do feedback, é possível 



69 
 

 

amenizar a existência de conflitos em razão da falta de clareza sobre o papel do 

servidor na equipe e a observação de elementos que podem estar interferindo no 

desempenho. 

• Existência de espaço para anotações sobre o desenvolvimento do 

servidor: o fornecimento de insumos para o planejamento de ações de 

desenvolvimento do servidor é uma das funções primordiais dos sistemas de 

avaliação de desempenho, por meio do qual é possível identificar quais as lacunas de 

capacitação que precisam ser preenchidas e direcionar os recursos organizacionais 

corretamente, de modo a potencializar o alcance dos resultados almejados para a 

instituição. 

• Vinculação com um sistema de recompensas: a vinculação dos 

resultados da ADI com um sistema que vise a recompensar o servidor é um estímulo 

para que este se comprometa a alcançar as metas pactuadas, com impactos sobre a 

dimensão “esforço”, componente do desempenho do indivíduo, e, consequentemente, 

sobre sua motivação. 
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7         CONCLUSÕES 

As reformas pelas quais a Administração Pública brasileira vem passando 

desde a década de 1990, inspiradas pelo movimento da Nova Gestão Pública, tem a 

Gestão de Desempenho como um dos seus alicerces. A pactuação de resultados tem 

sido estimulada a substituir o controle de processos, tanto em nível organizacional, 

quanto em nível individual. Nesse sentido, o fortalecimento das dinâmicas que 

permitam a mensuração do desempenho individual é cada vez mais demandada no 

serviço público federal. 

Nesse contexto, estão as Agências Reguladoras Federais, autarquias sob 

regime especial, cuja atuação está pautada na pactuação e entrega de resultados aos 

órgãos a que se vinculam e à sociedade por meio da execução de contratos de gestão. 

Nos níveis individuais, esses resultados são aferidos por meio da avaliação de 

desempenho dos servidores que nelas atuam, cujas regras estão estabelecidas em 

legislação específica. 

Especificamente no caso da Anvisa, os modelos de ADI praticados até então 

revelam problemas em sua execução, não produzindo informações que sejam 

relevantes à tomada de decisões gerenciais, em contradição ao que é preconizado 

pela NGP. Diante disso, a agência está passando por uma reestruturação da sua 

sistemática de avaliação de desempenho individual.  

Nesse contexto, realizou-se a presente pesquisa, com o objetivo geral de 

identificar diretrizes que orientem a construção de um modelo de avaliação de 

desempenho individual para os servidores da Anvisa, com base na legislação vigente 

e nas modernas práticas de Gestão do Desempenho, que resolvam ou minimizem os 

problemas já identificados com o modelo atual. Para isso, foi realizada a análise da 

literatura acerca de Gestão do Desempenho e de avaliação de desempenho 

individual, a análise dos normativos que regem o tema no âmbito das ARF, além de 

entrevistas com os gestores responsáveis pelos processos relacionados à ADI nas 

Agências Reguladoras Federais. 

A fim de que fosse atendido o objetivo geral da pesquisa, foram estabelecidos 

os seguintes objetivos específicos e encontrados os respectivos resultados: 

• Identificar os aspectos da legislação vigente que impactam positiva ou 

negativamente no modelo de avaliação de desempenho da Anvisa: a análise do 

Decreto n. 6.530/2008 levou à identificação de quatro aspectos que impactam no 

modelo de ADI da Anvisa (periodicidade anual para a realização da ADI, 
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estabelecimento de critérios mínimos a serem avaliados, permissão para que as ARF 

incluam outros requisitos na ADI e obrigatoriedade da realização da ADI, vinculando-

a à movimentação do servidor na carreira e, consequentemente, a uma parcela da 

remuneração), sendo que apenas o último pode ter impacto negativo na sistemática 

de avaliação de desempenho. 

• Identificar diretrizes das modernas práticas de Gestão do Desempenho 

para a construção de modelos de avaliação de desempenho individual nas 

organizações: os conteúdos contemplados pela literatura sobre Gestão de 

Desempenho e avaliação de desempenho apontam a necessidade de que esses 

processos estejam ligados aos demais sistemas de Gestão de Pessoas, alimentando 

a construção de planos de capacitação e desenvolvimento, políticas de movimentação 

e recompensas, além de processos seletivos e do direcionamento de carreira, entre 

outros. Da mesma maneira, sugerem a articulação da Gestão de Desempenho com 

os planejamentos estratégicos das organizações. Complementarmente à utilidade dos 

sistemas de mensuração do desempenho, alguns autores destacam que é 

indispensável que sejam observados traços culturais da sociedade brasileira, ainda 

muito incipiente no que diz respeito à aplicação prática das noções de meritocracia, 

elemento basilar para o funcionamento dos sistemas de avaliação de desempenho. 

• Identificar problemas do modelo de avaliação de desempenho individual 

atual da Anvisa: por meio da realização de entrevista com a gestora responsável pelo 

processo de avaliação de desempenho individual da Anvisa, foi possível identificar 

que todos os problemas do modelo anterior se repetem no modelo atual de ADI da 

agência. 

• Identificar a ocorrência de problemas similares aos encontrados no 

modelo de ADI da Anvisa nas demais Agências Reguladoras Federais: as entrevistas 

com os gestores de GP das agências pesquisadas revelam que cada um dos 

problemas do modelo de ADI da Anvisa são identificados em pelo menos duas ARF, 

à exceção do problema relacionado ao excesso de documentação produzida, que não 

ficou evidenciado em nenhuma agência participante.  

A partir da aplicação da metodologia e da consolidação dos objetivos 

específicos, as diretrizes propostas contemplavam desde a articulação dos modelos 

de ADI com os resultados estratégicos da organização e com os demais sistemas de 

Gestão de Pessoas, passando por questões de forma, tais como campos para 

feedback e detalhamento das ações relacionadas ao desenvolvimento e o uso de 
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sistemas de informação, até questões com impacto na cultura organizacional, a 

exemplo da preparação e responsabilização dos gestores no que tange à Gestão de 

Desempenho das equipes que  lideram.  

Assim, foram propostas as seguintes diretrizes, que devem nortear a 

elaboração do novo modelo de ADI da Anvisa, de modo que este passe a ser um 

instrumento de suporte à tomada de decisões gerenciais, especialmente àquelas 

relacionadas à Gestão de Pessoas: vinculação do instrumento com o planejamento 

estratégico; vinculação do instrumento com as metas dos níveis estratégico, 

intermediário e individual; vinculação do instrumento com competências técnicas e 

comportamentais; preparação e desenvolvimento dos gestores e sucessores em 

Gestão de Desempenho; utilização de sistema informatizado; simplicidade do 

instrumento; equilíbrio no atendimento de fatores intrínsecos e extrínsecos; 

objetividade dos itens de avaliação; existência de espaço para feedback; existência 

de espaço para anotações sobre o desenvolvimento do servidor; vinculação com um 

sistema de recompensas. 

Diante do exposto, compreende-se que a pergunta de pesquisa (Quais 

diretrizes devem nortear a construção de um novo modelo de avaliação de 

desempenho individual para os servidores da Anvisa, tornando-a uma ferramenta de 

subsídio à tomada de decisões gerenciais?) foi respondida por meio da identificação 

de diretrizes que colocam a avaliação de desempenho como elemento estratégico no 

contexto das Agências Reguladoras Federais, de modo que, para que o instrumento 

seja considerado uma ferramenta de suporte à tomada de decisões, é imprescindível 

que ele perpasse pelo interesse de toda a organização. 

Os resultados encontrados pela pesquisa foram sintetizados no quadro a 

seguir: 
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Quadro 20 – Resultados da pesquisa. 

Problema 
Pergunta de 

pesquisa 
Objetivo geral Objetivos específicos Achados 

O modelo de ADI 
praticado na Anvisa 
não atende aos 
propósitos de servir 
de suporte à tomada 
de decisões 
gerenciais, 
especialmente 
aquelas relativas à 
Gestão de Pessoas, 
constituindo-se como 
mero cumprimento 
de burocracias, em 
contraposição à ideia 
de incorporação de 
elementos gerenciais 
instituídos pela 
Reforma da 
Administração 
Pública preconizada 
para o serviço 
público federal desde 
a década de 1990. 

Quais 
diretrizes 
devem nortear 
a construção 
de um novo 
modelo de 
avaliação de 
desempenho 
individual para 
os servidores 
da Anvisa, 
tornando-a 
uma 
ferramenta de 
subsídio à 
tomada de 
decisões 
gerenciais? 

 

Identificar 
diretrizes que 
orientem a 
construção de 
um modelo de 
avaliação de 
desempenho 
individual para 
os servidores da 
Anvisa, com 
base na 
legislação 
vigente e nas 
modernas 
práticas de 
Gestão do 
Desempenho, 
que resolvam ou 
minimizem os 
problemas já 
identificados 
com o modelo 
atual. 

Identificar os aspectos da 
legislação vigente que impactam 
positiva ou negativamente no 
modelo de avaliação de 
desempenho da Anvisa. 

Decreto n. 6.530/2008: 

• Periodicidade anual para a realização da ADI (impacto 
positivo); 

• Estabelecimento de critérios mínimos a serem avaliados na 
ADI (impacto positivo); 

• Permissão para que as ARF incluam outros requisitos na 
ADI (impacto positivo); 

• Obrigatoriedade da realização da ADI, vinculando-a à 
movimentação do servidor na carreira e, consequentemente, a 
uma parcela da remuneração (impacto negativo). 

Identificar diretrizes das 
modernas práticas de Gestão do 
Desempenho para a construção 
de modelos de avaliação de 
desempenho individual nas 
organizações. 

• Avaliação de desempenho que evidencie a associação 
entre os objetivos organizacionais e as metas intermediárias e 
individuais 

• Integração da Gestão do Desempenho e da avaliação de 
desempenho individual com os demais processos de Gestão de 
Pessoas (movimentação, seleção, desenvolvimento, 
bonificações, feedback)  

• Alinhamento das práticas de Gestão do Desempenho e de 
avaliação de desempenho com a cultura organizacional 

• Definição compartilhada entre gestores e os membros das 
equipes das metas e objetivos a serem avaliados 

• Dissociação das práticas de Gestão do Desempenho e de 
avaliação de desempenho com a remuneração 

• Processo de feedback como parte importante da avaliação 
de desempenho 

Identificar problemas do modelo 
de avaliação de desempenho 
individual atual da Anvisa. 

Todos os problemas identificados no modelo anterior se repetem 
no modelo atual de ADI da Anvisa, conforme dados da entrevista 
com a gestora da agência. 

Identificar a ocorrência de 
problemas similares aos 
encontrados no modelo de ADI 
da Anvisa nas demais Agências 
Reguladoras Federais. 

Após análise dos relatos dos gestores, identificou-se que cada 
um dos problemas do modelo de ADI da Anvisa se repete nos 
modelos de pelo menos duas ARF pesquisadas, à exceção do 
“excesso de documentação produzida”, que não foi identificado 
como problema para nenhuma delas. 

Fonte: Organizado pela autora. 
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A realização da pesquisa pode ser considerada como um passo para ajudar a 

Anvisa a avaliar seu sistema de Gestão de Desempenho, a partir da observação das 

falhas e da adoção de medidas que visem a reduzir os problemas encontrados e a 

transformar a avaliação de desempenho individual num instrumento de suporte à 

tomada de decisões gerenciais, com foco em alavancar resultados organizacionais, 

em detrimento ao uso meramente burocrático que lhe é atribuído atualmente. 

Por fim, conclui-se que o estudo traz elementos que auxiliam na consolidação 

das medidas gerenciais almejadas para a Administração Pública brasileira, 

debruçando-se sobre a questão do desempenho individual. Nesse escopo, pesquisas 

adicionais são indispensáveis, especialmente aquelas relativas a novas soluções para 

a Gestão de Desempenho, tais como o teletrabalho. Além disso, é imprescindível a 

realização de trabalhos que versem sobre a preparação dos gestores e seus 

sucessores para lidar com os novos paradigmas gerenciais estabelecidos para o setor 

público, bem como sobre processos de condução de mudanças na cultura de 

organizações públicas. Aliadas, essas iniciativas serão basilares para a concretização 

das modernas práticas de gestão no serviço público federal.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Roteiro de entrevista 

 
 
PÚBLICO-ALVO: Gestores de Pessoas das Agências Reguladoras Federais (11 

gestores, incluindo o da Anvisa) 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 

1) Agência Reguladora Federal em que atua: 
2) Cargo ocupado: 
 
 
ANÁLISE DAS VARIÁVEIS 

1) Descreva o modelo atual de avaliação de desempenho individual (ADI) praticado 

na Agência Reguladora em que atua. 

2) Quais as principais vantagens (pontos fortes, aplicabilidade) que identifica no 

modelo? 

3) Quais os principais problemas que identifica no modelo? 

4) Você considera que o atual modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em 

que atua é útil para a tomada de decisões dos gestores? 

a. Se sim: Como as informações obtidas a partir da aplicação da ADI são 

utilizadas na tomada de decisão? 

b. Se não: Por que as informações não são utilizadas para a tomada de decisão? 

5) Na aplicação do modelo de ADI utilizado atualmente na Agência Reguladora em 

que atua, você identifica uma tendência a relações protecionistas, no sentido de 

serem dadas pontuações superiores ao desempenho de fato apresentado pelo 

servidor avaliado como forma de protegê-lo? 

6) Você percebe ou possui dados que comprovem que existe descrédito por parte dos 

servidores e gestores quanto ao modelo de ADI aplicado atualmente na Agência 

Reguladora em que atua? 

a. Se sim, por que acredita que isso ocorra?  

7) Você percebe ou possui dados que comprovem que existe insatisfação dos pares 

para avaliar os colegas? 

a. Se sim, por que acredita que isso ocorra? 
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8) Você percebe ou possui dados que evidenciem elevados índices de erro no 

preenchimento de formulários e no atendimento dos prazos relacionados à ADI na 

Agência Reguladora em que atua? 

a. Se sim, por que acredita que isso ocorra?  

9) Você acredita que há excesso de documentação produzida em decorrência da 

aplicação do modelo de ADI vigente na Agência Reguladora em que atua? 

a. Se sim, por que acredita que isso ocorra? 

10) As informações obtidas por meio da ADI aplicada na Agência Reguladora em que 

atua são suficientes para justificar/comprovar as notas dadas pelos avaliadores? 

11) No modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em que atua, os índices de 

recursos apresentados contra os resultados das avaliações são elevados ou 

baixos? 

a. Por que acredita que isso ocorra? 

12) O modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em que atua permite a 

identificação de dados que justifiquem a dispensa de servidores (demissão)?  

a. Você acha importante que o modelo de ADI contemple essa possibilidade? 

13) O modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em que atua permite a 

identificação de dados que subsidiem processos administrativos disciplinares? 

a. Você acha importante que o modelo de ADI contemple essa possibilidade? 

14) O modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em que atua permite a 

identificação de dados que ensejem a realização de ações de capacitação? 

a. Você acha importante que o modelo de ADI contemple essa possibilidade? 

15) O modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em que atua permite que sejam 

destacados os diferenciais competitivos entre os profissionais? 

a. Você acha importante que o modelo de ADI contemple essa possibilidade? 

16) O modelo de ADI praticado na Agência Reguladora em que atua permite a 

identificação de dados que possam ser utilizados como critérios para premiações e 

bonificações? 

a. Você acha importante que o modelo de ADI contemple essa possibilidade? 

17) Quais as diretrizes que acredita que deveriam nortear a elaboração de um modelo 

de ADI nas Agências Reguladoras Federais, considerando a legislação vigente e 

as experiências acumuladas na sua atuação profissional no serviço público federal? 



81 
 

 

APÊNDICES 

Apêndice 1 – Formulário de ADI da Anvisa – Modelo anterior 
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Apêndice 2 – Formulário de ADI da Anvisa – Modelo atual 

Primeira aba: Orientações 
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Segunda aba: 1ª avaliação (1º quadrimestre) 
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Terceira aba: 2ª avaliação (2º quadrimestre) 
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Quarta aba: 3ª avaliação (3º quadrimestre) 
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