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RESUMO 

O artigo tem objetivo de analisar a produção acadêmica da última década e, para isso 

foi realizado um levantamento das produções bibliográficas nos sites de pesquisa acadêmica 

sobre “Avaliação de Desempenho no setor público”. A metodologia utilizada foi a técnica 

descritiva qualitativa. Perguntas que irão orientar o trabalho: Qual abordagem utilizada 

considerando os conceitos e teorias estudados?; São encontrados aspectos específicos para o 

setor público? Quais contribuições do artigo? Verifica-se ainda que há espaço para novas 

discussões em relação ao tema, visto que o assunto ainda encontra-se em fase de construção 

na administração pública. Assim, o intuito deste artigo é de ser mais uma referência para 

novos estudos, contribuindo em análises teóricas mais aprofundadas sobre o tema e sua 

aplicabilidade no setor público. 

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho, Gestão de Pessoas, Administração Pública. 

ABSTRACT 

The article aims to analyze the academic production of the last decade and, for this, a 

survey of the bibliographic productions was carried out in the academic research sites on 

"Evaluation of Performance in the Public Sector". The methodology used was the qualitative 

descriptive technique. Questions that will guide the work: What approach is used considering 

the concepts and theories studied ?; Are specific aspects found for the public sector? What 

contributions of the article? There is also room for further discussions on the subject, as the 

subject is still under construction in public administration. Thus, the aim of this article is to be 

another reference for new studies, contributing to more in - depth theoretical analyzes on the 

subject and its applicability in the public sector. 
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INTRODUÇÃO 

O setor público brasileiro tem legislação voltada à utilização da avaliação de 

desempenho desde a década de 1930, mas somente a partir do Plano Diretor da Reforma do 
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Aparelho do Estado de 1995
4
, que ocorreu a sua inserção na Constituição Federal, tornando-se 

aplicável a todos os servidores públicos, prevista em legislações específicas de planos de 

cargos, carreiras e cada vez mais no âmbito das unidades federativas.  

Além de uma forma pela qual os servidores obtêm a aprovação em estágio probatório, 

uma progressão funcional, uma promoção ou pagamento das gratificações de desempenho, a 

avaliação de desempenho é um processo que pode viabilizar o aprimoramento profissional de 

pessoas e dos processos de trabalho das organizações públicas. 

Diante dessas reestruturações, o presente estudo tem como objetivo analisar como o 

tema “avaliação de desempenho no setor público” foi abordado na última década, ficando o 

papel da Gestão de Pessoas mais amplo, com uma preocupação maior com a qualidade de 

vida do servidor e na busca da criação de um ambiente propício e motivador. 

O serviço público prestado em nosso país, geralmente, não satisfaz as necessidades 

dos usuários especialmente sob o aspecto qualitativo (SANTANA, 2014). A situação precária 

em que são prestados esses serviços é determinante para essa situação caótica (CANDIDO, 

2015), em muitos casos, devido à ineficiência de alguns servidores públicos, causada 

basicamente por dois motivos fundamentais: tanto por não terem recebido as instruções 

adequadas para o desempenho satisfatório de suas funções, quanto por não possuírem as 

competências mínimas necessárias para cumprirem com os seus deveres, causando, 

obviamente, a má qualidade dos serviços prestados. 

A avaliação de desempenho, segundo Chiavenato (2004), é uma apreciação 

sistemática do trabalho de cada pessoa, em função das tarefas que ela executa, das metas e 

resultados alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. Nesse cenário, ela pode ser 

entendida como uma importante ferramenta na gestão de pessoas, onde analisa o desempenho 

individual e/ou de um grupo de servidores em uma determinada instituição e constitui num 

processo de identificação, diagnóstico e análise do comportamento de um servidor, durante 

um intervalo de tempo, na sua postura profissional, conhecimentos técnicos e relações 

interpessoais no ambiente de trabalho. 

Apesar da adoção dessa ferramenta pelo setor público ser questionada, por ser oriunda 

da gestão privada, existe uma grande tendência para que tal situação ocorra, com adaptação 
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para as peculiaridades da administração pública e do órgão envolvido. Essa situação foi 

encontrada em estudos desenvolvidos pela Escola Nacional de Administração Pública que 

analisou e consolidou informações sobre sistemas de avaliação de desempenho existentes na 

Administração Pública Federal (ENAP, 2000).  

No Estado do Pará foi iniciada a utilização de um Plano de Gestão por Resultados
5
, 

foram estudadas possibilidades de criação de Plano de Cargos, Carreira e Salários para a 

Administração Direta, porém somente alguns órgãos da Administração Direta e Indireta 

conseguiram levar em frente a implementação do PCCS, órgãos estes que utilizam a 

Avaliação de Desempenho para mensurar o alcance de metas tendo como resultado o 

pagamento das gratificações de desempenho. 

Como objetivo geral, buscou-se estudar as diferentes abordagens sobre avaliação de 

desempenho, com intuito de analisar métodos avaliativos no serviço público, com alguns 

estudos de caso apresentados em pesquisas na ultima década, por meio de informações sobre 

como as pessoas estão adaptadas e identificadas com seus cargos e funções, mostrando se 

estão motivadas e devidamente recompensadas pela administração pública, através de análises 

em diferentes abordagens, tentando observar as dificuldades ou contribuições para a 

mensuração e o acompanhamento do desempenho do servidor, o alcance de metas 

institucionais e alinhamento e/ou desenvolvimento de competências e para o aumento da 

motivação desses agentes públicos. 

Em relação aos objetivos específicos espera-se: a) apresentar o estudo sobre conceitos 

sobre Avaliação de Desempenho; b) identificar as diferentes abordagens sobre avaliação de 

desempenho no setor público e c) identificar se atrelado aos instrumentos de aferição do 

desempenho os órgãos da administração pública incluem alguma forma de progressão, seja 

por mérito ou por resultados, como forma de valorização dos resultados apresentados pelo 

servidor. 

Deduz-se assim a necessidade de um estudo mais atenta às questões que se relacionam 

à avaliação de desempenho, no setor público (ODELIUS e SANTOS, 2007), para análise do 

servidor com intuito de identificar competências e habilidades visando criação de políticas de 

desenvolvimento, treinamento e aperfeiçoamento para o alcance das metas da instituição. 
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METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para este trabalho foi estudo exploratório qualitativo, por 

meio de pesquisas bibliográficas da última década, com consulta a livros, teses, monografias e 

artigos, em sites de busca tais como: google acadêmico, spell e scielo, utilizando a palavra-

chave “avaliação de desempenho no setor público”, cujo objetivo é levantar conhecimentos 

sobre o assunto, fazendo-se necessária a construção de um embasamento teórico, visando 

esclarecimentos às premissas contidas no tema estudado, tal como o conceito, objetivos e as 

etapas do processo. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A avaliação de desempenho já vem sendo utilizada há bastante tempo, desde o 

primeiro momento em que se estabeleceu uma relação de trabalho, e assim, as atividades 

desenvolvidas passaram a ser avaliadas. 

Saleme (2008) afirma que a Avaliação de desempenho é uma ferramenta indispensável 

de gestão de pessoas que corresponde a uma análise sistemática e processual do desempenho 

do profissional em função das atividades que realiza, dos resultados alcançados a partir das 

metas estabelecidas e seu potencial de desenvolvimento, defendendo que o desempenho e 

funcionamento efetivo de uma organização dependem, principalmente, do desempenho 

individual e comprometimento de cada pessoa do grupo ou equipe. 

Segundo Chiavenato (2004), a avaliação de desempenho é um processo de redução de 

incerteza e, ao mesmo tempo, de busca de consonância, ou seja, a avaliação diminui a 

incerteza do funcionário ao proporcionar retroação a respeito do seu desempenho e busca 

consonância, na medida em que proporciona a troca de ideias, informações e concordância 

entre o funcionário e seu gerente. 

Dessler (2003) nos diz que a avaliação de desempenho pode ser definida como a 

avaliação da relação entre o desempenho atual ou passada de um funcionário e seus padrões 

de desempenho, presumindo que os padrões de desempenho foram estabelecidos e que você 

dará feedback ao funcionário para ajudá-lo a eliminar deficiências de desempenho ou a manter 

seu bom nível de desempenho. 
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Marras (2002) define a avaliação de desempenho é um instrumento extremamente 

valioso e importante na Administração de RH, na medida em que reporta o resultado de um 

investimento realizado em uma trajetória profissional com o retorno recebido pela 

organização. 

Carvalho e Nascimento (2004) acrescentam que se trata de um conjunto de técnicas, 

cuja finalidade é obter certo controle do comportamento humano, no que tange aos aspectos 

profissionais dos indivíduos no trabalho, podemos simplificar com o conceito de Dutra 

(2006), que trata “do conjunto de entregas de determinada pessoa para a empresa”. 

Lucena (1992), o conceito de avaliação abrange como premissa básica a confrontação 

de algo que aconteceu (resultado) com algo que foi estabelecido antes (meta). Assim, a 

avaliação de desempenho no trabalho, este conceito assume outra dimensão, não se tratando 

apenas de confrontar o resultado alcançado com o objetivo estabelecido e chegar a uma 

conclusão, seja positiva ou negativa, a organização, por meio da ação gerencial no dia-a-dia 

de trabalho, precisa garantir que o desempenho produza o resultado esperado, atuando 

proativamente, buscando identificar os desvios de desempenho e agir sobre as causas que 

provocaram os desvios. 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

O ato de avaliar é inerente do ser humano, em todos os momentos de nossas vidas, do 

nascer ao morrer, passamos por fases em que somos obrigados a ser avaliados 

constantemente, por mais inconsciente que sejam as decisões a serem tomadas, sempre 

teremos que decidir algo após uma situação. 

A avaliação de desempenho busca oferecer informações sobre como as pessoas estão 

adaptadas e identificadas com seus cargos e funções, mostrando se estão motivadas e 

devidamente recompensadas pela administração pública, por meio de análises em diferentes 

abordagens no setor público, dificultando ou contribuindo para o alcance de metas 

institucionais; para a mensuração e o acompanhamento do desempenho do servidor; 

alinhamento e desenvolvimento de competências assim como para o aumento da motivação 

desses agentes públicos. 
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De acordo com Gama (1997, p. 11), alguns autores entendem que os objetivos dos 

sistemas de avaliação de desempenho podem ser múltiplos e conflitantes, como por exemplo, 

se de um lado o objetivo é orientar a promoção, há exigência de que haja uma comparação 

entre os indivíduos; porém, por outro lado, o objetivo é subsidiar o desenvolvimento do 

servidor, exigindo comparação do individuo com ele mesmo. Essas abordagens são 

conflitantes para o avaliador o que pode fazer com que sejam utilizados critérios diferentes 

em suas avaliações. Existem perspectivas de conciliar estes dois tipos de avaliação, de 

maneira que em alguns sistemas de avaliação de desempenho, todos são analisados de acordo 

com os dois critérios, evitando assim a utilização de critérios diferentes para avaliar o 

desempenho. Qualquer decisão a ser tomada depende do poder de percepção do individuo, no 

contexto de avaliação crítica da situação e do meio inserido. As informações geradas por essas 

avaliações, mesmo que imprecisas, servem de base para atitudes que serão avaliadas por 

terceiros, apresentado com um ciclo.  

A motivação é o impulso que leva o ser humano a agir e, segundo Pontes (1986), para 

levarmos as pessoas a assumirem determinados tipos de comportamento é necessário motivá-

las. Como cada servidor possui inúmeras necessidades, conforme com seus valores, 

comportamentos, contexto histórico, influências internas e externas e, com algumas não 

satisfeitas, incluindo objetivos não alcançados, a utilização desta ferramenta ajudará a mostrar 

como melhorar seu desempenho, pois as pessoas desempenham melhor suas funções quando 

sabem o que se espera delas e o que de melhor a instituição poderá oferecer. 

O objetivo principal da avaliação de desempenho é ser uma ferramenta de análise do 

desempenho funcional de cada servidor e, o mais importante é o processo de aplicação e 

como os resultados obtidos serão utilizados pela administração pública. 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A partir de meados do século XX ocorreram várias modificações no estudo da ciência 

de administração e seu ambiente, pois com a globalização, ficaram mais visíveis as incertezas 

de um mundo quase que dominado pelo capitalismo, tornando a concorrência de mercado 

como um ato de administrar em uma vantagem comparativa de mercado. Diversas teorias e 

modelos gerenciais surgiram com a evolução do capitalismo contemporâneo, transformando a 
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escola clássica de administração em um conjunto de conceitos distribuídos em áreas de 

concentração.  

A era da globalização e a intensa e rápida troca de informações nos mostra uma 

recente e forte característica administrativo e gerencial: as pessoas, onde o indivíduo é 

reconhecido como o maior ativo de uma organização, empenhando os recursos humanos e, 

criando um diferencial sistêmico em que ditará o sucesso ou fracasso de determinado alcance 

de metas e objetivos, como nos explica Ficher (1998, p. 126), “superar a visão técnica, 

tornando os mecanismos de gestão de pessoas alinhados à estratégia de negócio da empresa 

(...) fazendo com que a visão de Recursos Humanos interfira na definição da estratégia 

negocial.” Em complemento ao exposto Ficher (1998) garante que esse novo modelo 

administrativo baseia-se em pilares opostos aos padrões anteriores, criando assim uma nova 

gama de processos que passaram a privilegiar a empregabilidade, o autodesenvolvimento, o 

foco em resultados e o famoso Empowerment. 

Entretanto, essas novidades para a Gestão de Pessoas influenciaram nas políticas 

voltadas para os servidores públicos, encaminhando para novas práticas que buscam a 

estabilização do pessoal (menor busca em outros concursos), criação de uma forte cultura 

organizacional, investimentos em treinamentos laborais específicos e políticas de gestão de 

cargos e salários voltada para a meritocracia, tentando adotar o sistema de remuneração por 

conhecimento com bônus por desempenho. Diante disto, fica evidente a necessidade por 

delimitações técnicas sobre o desempenho humano nas organizações, e então estudos 

científicos em administração para o desenvolvimento da gestão de desempenho voltada para o 

resultado. 

Existem diversas maneiras de se medir o desempenho funcional de um servidor, os 

métodos variam de acordo com o nível de pessoal e seus objetivos. Outro importante ponto 

para escolha do modelo a ser aplicado é o alinhamento estratégico política de gestão de 

pessoas com a cultura organizacional da instituição. Entre as mais diversas formas e modelos 

de avaliação de desempenho, variáveis de autor para autor, para Bergamini (2007), as 

classificações sobre os tipos de instrumentos avaliativos podem ser agrupados em dois 

grandes grupos:  

1) Avaliação direta ou absoluta, constituída pelas técnicas de avaliação onde o 

avaliador se preocupa exclusivamente com cada avaliado em si mesmo e tem como objetivo 



8 
 

descrever, com a maior fidelidade possível, suas características individuais de desempenho 

em determinado trabalho. Assim, o centro de interesse é o indivíduo que está sendo avaliado, 

ante aos padrões desejáveis ou exigidos pelas características do trabalho que desenvolve. 

(BERGAMINI 2007, p. 169); 

2) Avaliação por comparação ou relativa: onde abrange todo tipo de avaliação onde já 

não se busca mais como único ponto de referência o indivíduo em separado, frente ao seu 

próprio trabalho; mas toda ênfase é dada no seu posicionamento dentro da equipe, ou seja, 

frente aos seus próprios companheiros. Neste caso, o que importa é, principalmente, a sua 

eficiência relativamente ao grupo o qual está incluído. A determinação de seu maior ou menor 

nível de eficiência depende do maior ou menor nível de eficiência do próprio grupo em que 

está. (BERGAMINI 2007, p. 169). 

Dentro desses dois grandes grupos, encontramos várias maneiras de aplicação, para se 

alcançar uma avaliação, foram gerados diversos métodos para o emprego desta avaliação, 

considerando alguns autores CHIAVENATO (2000), FRANÇA (2002) e MARRAS (2000), 

citamos alguns:  

a) Método da Escala Gráfica: um dos mais utilizados, por conta da simplicidade da 

aplicação, facilidade e que apresenta resultados mais confiáveis, não exigindo treinamento dos 

avaliadores. Consiste em um formulário com questões a serem avaliadas tais como a 

qualidade de trabalho e as opções de categoria de avaliação, com alternativas a serem 

marcadas (ótimo, bom, regular ou fraco). 

b) Método da Escolha Forçada: é realizado pelo superior hierárquico e avalia o 

desempenho individualmente com o preenchimento de um formulário, onde há a escolha das 

opções (já formuladas) que melhor se enquadram a cada colaborador. Esse tipo de avaliação 

força o avaliador a considerar somente o trabalho e os respectivos resultados e não a 

personalidade do avaliado. 

c) Método de Pesquisa de Campo: Este é um método pouco utilizado, pois tem um 

custo elevado e um resultado demorado e que consiste em entrevistas feitas aos supervisores 

por especialistas da área de RH, que buscam identificar as necessidades de melhoria no 

desempenho dos colaboradores. 

d) Métodos dos Incidentes Críticos: este método analisa os pontos fortes e fracos dos 

colaboradores, deixando de lado pontos intermediários, cuja finalidade é aproveitar da melhor 

forma o ponto forte de cada um e trabalhar seus pontos fracos. 
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e) Método de Comparação aos Pares: que pode ser chamada também de binária e 

consiste em comparar o desempenho de cada colaborador com os demais avaliados. Tem 

aplicação simples, porém seu resultado não é preciso, pois não consegue identificar de 

maneira clara as diferenças de cada um em seu trabalho. Este método quase não é utilizado 

por conta da influência comportamental tanto dos avaliados quantos dos avaliadores. 

f) Método de Frases Descritivas: procedimento parecido com o método de escolha 

forçada, pois nele o avaliador, com um formulário contendo certo número de frases, escolhe 

as que não correspondem ao desempenho de seus colaboradores, é um método subjetivo. 

g) Método da Autoavaliação: como próprio nome já diz é uma autoavaliação, pois o 

próprio colaborador avalia o seu desempenho dentro da organização. A aplicação é feita 

através de relatórios, análises dentre outros. Tal método tem sido muito criticado, pois muitas 

vezes o colaborador não faz uma avaliação sincera de si, o que dificulta a análise posterior de 

seu avaliador. 

h) Método de Avaliação por Resultados: é baseado no cumprimento de metas 

estipuladas pelos gestores aos seus colaboradores, com período determinado, que devem ser 

realizadas e analisadas. Através desta avaliação o gestor identifica quais são os resultados 

efetivamente alcançados pelos colaboradores e posteriormente, em conjunto, determinam o 

que deve ser melhorado, o que é esperado e qual o nível de qualidade desejado pela 

organização. 

i) Métodos Mistos: Esta forma de avaliação é aplicada através de um formulário 

baseado em um conjunto variado de métodos de avaliação de desempenho, que são capazes de 

servir diversas áreas ao mesmo tempo. 

j) Método Avaliação 360 graus: leva esse nome, pois o colaborador é avaliado por 

todas as pessoas que interagem com ele como seus superiores, clientes internos e externos, 

fornecedores, subordinados etc. Esse procedimento é considerado um dos mais completos e 

eficientes, pois identificam de diversos as informações de todos os ângulos a respeito do 

colaborador. 

Conforme Bergamini (2007, p. 39), raciocinar estrategicamente é proposta imposta 

como condição fundamental para dissecar o contexto organizacional, no sentido de propiciar a 

escolha de um caminho que verdadeiramente seja colocado em prática o processo na 

organização. O sistema de avaliação de desempenho se transforma em um grande banco de 

dados que orientam decisões de outros subsistemas, tais como: remuneração, seleção, 
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recrutamento e realocação funcional e o resultado dessa avaliação afeta diretamente a vida 

funcional e pessoal do colaborador avaliado.  

A avaliação de desempenho não é o mesmo que gestão do desempenho, pois enquanto 

a primeira caracteriza-se pela verificação do desempenho identificado do servidor se está 

conforme os objetivos e metas estipuladas, a última é definida como o “conjunto de ações 

para alinhar, por um lado, as expectativas das pessoas em relação à empresa e, por outro, o 

atendimento das necessidades da empresa por meio do desempenho das pessoas” (NASSIF, 

2007, p. 378). Neste sentido, o estudo parte para a seguinte questão: Qual a abordagem do 

assunto, considerando os conceitos e teorias utilizadas, é encontrada e quais aspectos 

específicos para o setor público? 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO SETOR PÚBLICO 

A sociedade, nas últimas décadas, vem exigindo da Administração Pública uma 

atuação cada vez mais voltada para o alcance de resultados, ou seja, muito além da eficiência, 

a eficácia e a efetividade. Os usuários do serviço público vêm aumentando o nível de 

exigência em relação à satisfação de demandas, onde a qualidade e a adequação dos serviços 

às necessidades dos usuários são aspectos críticos para o bom desempenho de qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública, tudo com a respectiva transparência e ética.  

Como nos apresenta Santos e Vieira (2008): As atividades de Administração Pública 

envolvem um grande conjunto de ações que podem ser assim caracterizadas: atividades 

relacionadas com o poder de decisão e comando, envolvendo as funções de planejamento, 

direção, organização, controle e coordenação; atividades de apoio à ação governamental, 

abrangendo aquelas voltadas às práticas administrativas convencionais como: finanças, 

pessoal, material, patrimônio e serviços gerais (portaria e zeladoria, comunicações 

administrativas, transportes, segurança); atividades relacionadas com o alcance dos objetivos 

públicos, e que compõem as políticas públicas econômicas e sociais. Essas atividades 

constituem a razão da existência da administração pública, visto que, através delas ocorre a 

prestação de serviços à sociedade. Nesse sentido, fica transparente que o setor público tem a 

responsabilidade com a sociedade e é nesse momento que a Avaliação de Desempenho 

intervém com maior intensidade, na busca de oferecer ao público um serviço de boa 

qualidade. 
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Inicialmente, a utilização desta ferramenta no setor público foi por questões 

relacionadas ao cumprimento à determinação legal e também com objetivos voltados à 

progressão na carreira, numa ótica meritocrática (BARBOSA, 2010). Assim, para Rodrigues 

et al. (2009), deixa algumas lacunas, de certo modo, no que toca aos reais objetivos da 

avaliação de desempenho, sendo uma dessas o fato de que o processo acaba constituindo-se 

como um fim em si mesmo, ou seja, os resultados obtidos nem sempre são utilizados pelas 

instituições para melhorá-las, como um todo, dentro do escopo de uma avaliação de 

desempenho, outra lacuna diz respeito ao fato de as pessoas que participam da avaliação, 

geralmente, desconhecem seus reais objetivos, situando-os, muito mais, como algo que serve 

de parâmetro para aumentos salariais (BARBOSA, 2010). Igualmente, Rodrigues et al. 

(2009), supõe que as chefias não se sentem muito à vontade para avaliar os seus subordinados. 

A Gestão de Pessoas no setor público possui peculiaridades que são originárias da própria 

natureza das organizações que compõem o setor, porém a partir dos diversos conceitos sobre 

avaliação de desempenho, torna clara a importância da utilização dessa ferramenta nas 

organizações públicas, assim como já acontece nas organizações privadas, sempre associada 

ao sistema de meritocracia. 

A avaliação de desempenho citada em diversos estudos de caso no setor público, nos 

mostra a importância e as diversas dificuldades para aplicação desta ferramenta, como 

demonstra SILVA (2015) em pesquisa realizada no TJ-Pb: “embora a AD esteja sendo 

implantada, esta torna-se restrita, pois volta-se apenas para servidores que completarem o biênio, 

no período que foi determinado pelo ato da presidência. Ou seja, esta é uma avaliação que nem 

todos os que trabalham no Tribunal são contemplados.”, deixando clara a restrição de verificação 

das competências de todos os servidores do citado tribunal e LOTTA (2002): “Seja por seu 

imenso tamanho, ou pelas heranças ainda marcantes, a administração pública mundial passa 

por lenta transição que traz do passado marcas da ineficiência e improdutividade, 

representadas por ações voltadas ao cumprimento burocrático de legislação. Para mudar tal 

realidade, é necessário que a administração pública volte suas atenções para políticas internas, 

priorizando ações que dizem respeito a seus funcionários. As funções da área de recursos 

humanos devem ser revistas e reajustadas.” A avaliação de desempenho pode ser essencial 

para a mudança, na medida em que as necessidades forem sendo identificadas. 

No Estado do Pará, a Lei 5.810/94 menciona sobre a avaliação de desempenho, em seu 

artigo 37, que cita a progressão por merecimento, porém em seu parágrafo único condiciona a 
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uma lei de sistema de carreira, ainda não regulamentada para a totalidade da Administração 

Pública Direta e Indireta. 

Independente do método a ser utilizado a avaliação de desempenho busca conhecer e 

medir o desempenho dos servidores, com a intenção de criar uma temática de comparação 

entre os diversos desempenhos analisados. De acordo com as novas práticas gerenciais em 

Gestão de Pessoas (ENANPAD, 2006), a Avaliação de Desempenho tornou-se uma 

ferramenta primordial, pois a moderna gestão propõe o alinhamento entre RH e os setores 

estratégicos dos órgãos, com os devido planejamentos, pois, significam o sucesso ou fracasso 

do cumprimento das metas do órgão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde a Constituição Federal de 1988, o acesso ao emprego no serviço público passou 

a ocorrer mediante aprovação em concurso público, onde são exigidas do candidato a 

qualificação mínima para o cargo pretendido, entretanto, após a posse e passado o período do 

estágio probatório, o desempenho do servidor público no cargo é avaliado?  

A sociedade espera da Administração Pública eficácia no atendimento de suas 

demandas, através de atuação eficiente, não esquecendo que a “administração pública” é 

formada por pessoas e, a atuação das mesmas na execução diária de suas atividades. Assim, 

desde o entendimento das necessidades, passando pela escolha da forma de atendimento, até a 

definição do projeto, implementação, execução e acompanhamento de todo processo, está nas 

mãos de servidores públicos, assim presume-se que essas pessoas atuem de forma competente 

e proativa. 

O presente artigo tratou sobre o processo de avaliação de desempenho no setor 

público, buscando mostrar conceitos sobre o tema, os benefícios e as dificuldades de sua 

execução, com pesquisas na ampla literatura, demonstrando que há possibilidade de utilizar 

mecanismos que possibilitem aos servidores públicos atingirem as metas previstas para os 

setores que estão vinculados como forma de contribuir com as demandas apresentadas pela 

sociedade por meio do uso dos serviços públicos assim como buscar o crescimento 

profissional e pessoal. 
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Desenvolver pessoas é uma tarefa difícil e intensa, que demanda tempo e tem como 

objetivo diagnosticar competências exigidas para os cargos e compará-las com as de seus 

ocupantes, e ao identificar as dificuldades, estabelecer, implantar e acompanhar planos de 

desenvolvimento. 
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