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Resumo Executivo 

 

O objetivo do presente trabalho é a criação de um projeto para reestruturar a Gestão do 

Desempenho na Câmara dos Deputados. Busca-se com o projeto a revisão da legislação sobre o 

tema visando ao estabelecimento de diretrizes normativas para: 

 sistematizar a Gestão do Desempenho para integrá-la aos demais subsistemas de 

Recursos Humanos; 

 realizar o alinhamento dos instrumentos de Gestão do Desempenho com a 

estratégia da Casa; 

 atualizar, integrar e flexibilizar os normativos de avaliação de desempenho 

atualmente existentes (progressão na carreira legislativa e estágio probatório) 

 A Câmara dos Deputados, órgão do Poder Legislativo Federal, tem como funções 

principais a representação do povo brasileiro, a elaboração de leis e a fiscalização dos atos da 

Administração Pública. O órgão conta com uma força de trabalho composta de 513 deputados, 

3.357 servidores efetivos, 1.349 cargos de natureza especial e 8.683 secretários parlamentares, 

conforme demonstrativos do Portal da Transparência no sítio do órgão (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2015). 

Atualmente, a Gestão do Desempenho na Câmara dos Deputados ocorre por meio de 

iniciativas isoladas ou por imposição legal. Tem suas bases em normas esparsas e desatualizadas. 

As informações geradas pelos sistemas de avaliação são utilizadas somente para a progressão ou 

verificação da aptidão em estágio probatório. Não há utilização em outros subsistemas de 

Recursos Humanos. 

Dessa forma, é oportuno reestruturar a Gestão do Desempenho na Câmara para melhor 

administrar a força de trabalho da organização de forma a buscar a maximização da utilização das 

potencialidades dos colaboradores. 

O projeto tem como estimativa de custo total um valor de R$ 312.000,00 e terá duração 

de 10 meses. Apresentará como produtos: 

- um projeto de resolução com as diretrizes gerais da Gestão do Desempenho, revogando 

disposições de normas anteriores; 

- proposta de Ato da Mesa estabelecendo as regras gerais concernentes à progressão na 

Carreira Legislativa; 

- proposta de Portaria do Diretor-Geral estabelecendo as diretrizes operacionais sobre 

estágio probatório e desenvolvimento na carreira legislativa. 
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1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1- O que é Gestão do Desempenho 

 Atualmente, na Câmara dos Deputados os instrumentos de Gestão do Desempenho 

existem de forma isolada e desatualizada. Em virtude disso, existe a necessidade de reorganizar e 

atualizar tais processos para sistematizá-los e alinhá-los à estratégia da Organização. 

 Dentro dessa perspectiva, é importante ver a Gestão do Desempenho de forma ampla e 

sistêmica para que os esforços da Organização sejam direcionados ao cumprimento da Missão 

Institucional. 

 Malheiros e Rocha (2014) definem Gestão do Desempenho como o acompanhamento 

sistemático da contribuição de cada membro da organização, de suas áreas e do todo. É 

acompanhar todos os resultados, intervindo em prol do cumprimento dos objetivos ou metas 

estabelecidos. 

 Souza, Mattos, Sardinha e Alves (2009) ressaltam que, na prática, a gestão do 

desempenho é um sistema de informações estruturado de forma abrangente e contínua, sob uma 

perspectiva sistêmica, interessado na produção do conhecimento sobre a relação do homem com 

o trabalho. 

 Um conceito mais amplo e que pode ser uma abordagem estruturante para o projeto de 

Resolução a ser proposto no presente trabalho é o apresentado por Brandão e Guimarães (2001, p. 

12) que diz que: 

Um sistema de Gestão de desempenho, (…), mostra que, no nível corporativo, o 

planejamento, o acompanhamento e a avaliação restringem-se à missão, à visão e aos 

objetivos macro, tendo a sustentabilidade da organização como resultado esperado. No 

nível divisional ou funcional, o interesse recai sobre os objetivos e as metas de cada 

unidade produtiva da empresa, visando à eficácia organizacional. No nível grupal, a 

avaliação concentra-se sobre os projetos e processos de trabalho, isto é, sobre as equipes. 

Finalmente, no nível individual, o objeto a ser avaliado é o resultado do trabalho do 

indivíduo, do seu comportamento no ambiente de trabalho ou de ambos. Nestes dois 

últimos níveis, busca-se a qualidade dos produtos e serviços gerados pela organização. 

 Analisando o conceito de Gestão do Desempenho, vemos uma abordagem que abrange 

tanto o desempenho individual quanto o da organização, de equipes funcionais e de projetos. No 

entanto, o enfoque deste trabalho será no desempenho dos colaboradores, estabelecendo as bases 

para a gestão nos níveis corporativo e de equipes de trabalho.  

1.2- Por que avaliar o desempenho dos colaboradores? 

 Conforme será abordado no presente trabalho, os sistemas de avaliação de desempenho 

apresentam muitas limitações, tanto do ponto de vista dos avaliadores quanto dos métodos mais 

comuns nas organizações. Dessa forma, considerando a relação custo/benefício, é plausível que 

se coloque em dúvida a viabilidade e a necessidade de se avaliar o desempenho dos 

colaboradores de uma organização. 

 Pontes (2014) entende que a necessidade de se ter uma metodologia para avaliar o 

desempenho das pessoas é para saber se de fato elas estão ajudando a conseguir os resultados 



6 

 

necessários das empresas, se estão adicionando valor ao produto final, se estão trabalhando para a 

obtenção e a manutenção da competitividade organizacional. 

 Tanure, Evans e Pucik (2007) consideram a gestão do desempenho um processo crucial 

na sustentação do desafio do alinhamento organizacional. Afirmam que empresas de ponta em 

seus setores algumas vezes vêem a Gestão do Desempenho como fonte genuína de vantagem 

competitiva. 

 Guimarães, Nader e Ramagem (1998) destacam a frase “Trabalho avaliado é trabalho 

realizado”. Ressaltam que a avaliação do produto final ou do trabalho necessário a produzi-lo 

deve ser considerada uma função estratégica pelas organizações modernas e, consequentemente, 

toda organização necessita dispor de mecanismos de avaliação de desempenho em seus diversos 

níveis: estratégico, tático, operacional e individual. 

 Chiavenato (2014) defende que toda pessoa precisa receber feedback a respeito de seu 

desempenho para saber como está fazendo seu trabalho e fazer as devidas correções sob pena de 

caminhar às cegas. Da mesma forma, afirma que a organização precisa saber como as pessoas 

desempenham suas atividades para ter uma ideia de suas potencialidades. 

 Por vezes os pesquisadores defendem que a avaliação do desempenho se justifica pela 

garantia da competitividade do negócio. No entanto, embora no setor Público não haja essa 

competitividade explícita, existe a necessidade de que a Instituição esteja fortalecida para garantir 

a Missão que justifica sua existência. Portanto, a Câmara dos Deputados deve buscar a eficiência, 

eficácia e efetividade para que, ao melhorar o seu desempenho, real e percebido pela sociedade, 

ajude a fortalecer a democracia. Quando o Órgão Público não desempenha bem o seu papel sofre 

concorrência de grupos que tomam espaço na sociedade agindo à margem do Estado.  

1.3- Finalidades da Avaliação do Desempenho 

 Um sistema formal de Avaliação do Desempenho, se bem estruturado, pode ter várias 

finalidades. Dentre as finalidades apresentadas por Pontes (2014), destacam-se as seguintes: 

 dinamização do planejamento da empresa; 

 melhora das competências das pessoas e da empresa; 

 desenvolvimento de pessoas; 

 estabelecimento dos resultados esperados das pessoas na organização; 

 obtenção de comprometimento das pessoas em relação aos resultados desejados 

pela empresa; 

 melhora a comunicação entre os níveis hierárquicos da organização, criando clima 

de diálogo construtivo e eliminando dissonâncias, ansiedades e incertezas; 

 orientação constante sobre o desempenho das pessoas, buscando melhorias; 

 geração de informações; 

 utilização como instrumento coadjuvante em decisões de carreira, salários e 

participação em resultados; 

 utilização como instrumento para levantamento de necessidades de treinamento e 

desenvolvimento; 

 identificação de talentos. 
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 Destacam-se ainda as finalidades apresentadas por Souza, Mattos, Sardinha e Alves 

(2009): 

 alocação adequada de ativos (recursos humanos e financeiros); 

 reforço dos valores e das posturas que são valorizados na organização; 

 fortalecimento do vínculo entre recompensas e resultados; 

 criação de oportunidades de diálogo que fortalecem o relacionamento interpessoal 

e estimulam o desejo de mudanças pessoais; 

 A própria Câmara dos Deputados buscou definir finalidades para o sistema formal de 

avaliação por intermédio da Resolução da Câmara dos Deputados nº 30 (Brasil, 1990, art. 54), in 

verbis: 

Art. 54. O sistema de avaliação funcional, a ser estabelecido em regulamento, deverá 

contemplar aspectos mensuráveis objetivamente, pontuando-os positiva e negativamente 

no decorrer da vida funcional, de forma cumulativa anual, fornecendo subsídios para: 

I - desenvolvimento do pessoal através da progressão, elevação, mobilidade e acesso; 

II - identificação da necessidade de treinamento; 

III - ajustamento do servidor ao desempenho de funções e atividades; 

IV - identificação e correção de deficiências no processo seletivo; 

V - redefinição das atribuições da carreira; 

VI - identificação dos problemas de relacionamento interpessoal; 

VII - aperfeiçoamento gerencial e organizacional; 

VIII - redução de distorções funcionais; 

IX - alimentação de outros subsistemas de recursos humanos. 

 Conforme se verifica com as inúmeras finalidades de um sistema de Avaliação de 

Desempenho, pode-se afirmar que é um instrumento de grande potencial para a Gestão de 

Pessoas. Entretanto, para que seja realmente efetivo, o sistema deve ser bem elaborado e gerido.  

 Com a Resolução da Câmara dos Deputados nº 30 (Brasil, 1990, art. 54), a Câmara dos 

Deputados buscou normatizar um rol de finalidades. Entretanto não se verificou a utilização da 

sistemática de avaliação para os fins pretendidos. Conforme se verá mais à frente no presente 

trabalho, os sistemas de avaliação na Casa são utilizados apenas para progressão funcional ou 

acompanhamento de estágio probatório. 

1.4- Métodos de Avaliação do Desempenho 

 Nos estudos da ciência da Administração são encontrados vários métodos de avaliação de 

desempenho. Dessa forma, ao se vislumbrar a elaboração de um modelo de Gestão do 

Desempenho para aplicação em uma organização, é fundamental analisar os métodos já testados 

para se identificar erros e acertos.  

 Pontes (2014) divide os métodos de avaliação em clássicos e contemporâneos e os 

classifica pela ênfase, se no passado, futuro ou em ambos. 

 Os métodos clássicos seriam: 

 pesquisa de campo; 

 incidentes críticos; 

 frases descritivas; 

 escala gráfica; 
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 escolha forçada; 

 comparação binária; 

 atribuição de graus; 

 avaliação de atividades; 

 avaliação por objetivos.  

 Os métodos contemporâneos seriam: 

 competências; e 

 acompanhamento e avaliação de resultados. 

 À exceção dos métodos avaliação de atividades e avaliação por objetivos, todos os demais 

métodos clássicos dão ênfase no passado do desempenho. O método de avaliação por 

competências aborda o passado e o futuro. O método acompanhamento e avaliação de resultados 

é focado no futuro. 

 Com base nas definições apresentadas por Pontes (2014), passa-se a seguir à conceituação 

dos métodos citados: 

Atribuição de graus: consiste em avaliar o desempenho das pessoas por meio de uma escala 

previamente determinada, que varia de péssimo a excepcional. São escolhidas pessoas que 

servirão de parâmetro para a classificação das demais. 

Comparação binária: consiste na apreciação relativa entre pessoas que compõem uma equipe de 

trabalho. Compara-se o desempenho de cada indivíduo com os demais membros do grupo. 

Escolha forçada: consiste na distribuição dos funcionários de uma empresa em grupos 

predefinidos a partir de um parâmetro de desempenho esperado. Pressupõe-se que há uma curva 

normal de desempenho em uma organização e, a partir dessa configuração, distribuem-se os 

funcionários. 

Escala gráfica: avalia-se o desempenho por meio de características ou fatores previamente 

estabelecidos. Esses fatores são graduados por meio da descrição de desempenho, prevendo 

variações de ruim a excepcional.  São dados exemplos de comportamentos esperados pelos 

funcionários em seus respectivos cargos. 

Pesquisa de campo: baseado em reuniões entre um técnico da área de Recursos Humanos com 

cada líder para avaliação do desempenho dos funcionários da equipe. São levantados as causas e 

os motivos do desempenho por meio da análise de fatos e situações. 

Frases descritivas: consiste na avaliação do desempenho por meio de comportamentos 

descritivos, previamente estipulados. É elaborado um conjunto de frases que tentam expressar um 

comportamento ideal e um comportamento negativo no trabalho. 

Incidentes críticos: a finalidade é encontrar exceções entre os membros das equipes de trabalho. 

O método não tem a preocupação de avaliar as situações normais, mas, sim, os extremos de 

comportamento. Pressupõe o registro sistemático dos fatos positivos e negativos nas situações de 

trabalho. 
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Avaliação de atividades: esse método é caracterizado pela avaliação do comportamento do 

colaborador em relação às atividades previstas para o seu posto de trabalho. É necessário que se 

estabeleça um padrão de desempenho desejável para cada tarefa. 

Avaliação por objetivos: é um método integrante da administração por objetivos e busca o 

comprometimento das pessoas com os objetivos organizacionais. O processo inicia-se pelo 

acordo, entre chefe e subordinado, em relação aos objetivos a serem atingidos em um período de 

tempo. O chefe faz o acompanhamento durante o período e realiza os ajustes necessários. O 

processo culmina com a avaliação final em que é discutido o desempenho do avaliado. 

Avaliação de competências: método fundamentado nas competências que seriam os 

conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados ao desempenho. Uma vez definidas as 

competências necessárias ao funcionamento de uma organização, o método verifica o quanto as 

pessoas possuem as competências exigidas e estabelece planos de ação para o desenvolvimento.  

Acompanhamento e avaliação de resultados: o método é dividido em campos de resultados 

com pesos específicos. Em cada campo são determinados objetivos, indicadores e padrões de 

desempenho. São propostos resultados nos campos econômico-financeiro, satisfação de clientes 

internos e externos e resultados operacionais. O método é sempre aplicado em equipes. 

 Malheiros e Rocha (2014) apresentam uma análise crítica dos principais métodos 

tradicionais de avaliação, conforme organizado no quadro a seguir: 

Quadro 1: Análise crítica dos principais métodos tradicionais de avaliação. 

Método Prós Contras 

Escalas 

gráficas 

- facilidade; 

- simplicidade; 

- possibilidade de comparação de 

resultados; 

- facilidade de consolidar os dados. 

- foco no passado; 

- tende à subjetividade do avaliador; 

- tende a homogeneizar as pessoas e as 

atividades de trabalho; 

- sobrecarrega o avaliador. 

Escolha 

forçada 

- evita o efeito halo (pag. 11); 

 reduz a influência pessoal do 

avaliador; 

- não demanda treinamento complexo; 

- permite classificações e 

ranqueamentos. 

- elaboração complexa das escalas; 

- dificuldade para oferecer feedback; 

- rigidez do modelo 

- avaliado passivos no processo de 

avaliação. 

Pesquisa de 

campo 

- padronização da avaliação; 

- redução do efeito halo 

- possibilidade de construção de plano 

de desenvolvimento junto com o 

profissional de RH. 

- o líder não tem controle sobre a 

avaliação do subordinado; 

- falta de conhecimento do profissional de 

RH sobre as atividades; 

- feedback de resultado não construído 

pelo líder; 

- processo moroso. 

Incidentes 

críticos 

- destaca o que influencia para o 

resultado; 

- maior formalização da avaliação. 

- dificuldade de identificação dos 

incidentes críticos. 
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Frases 

descritivas 

- reforça comportamentos desejáveis; 

- aplicável para avaliações 

qualitativas quanto ao 

comportamento. 

- não aplicável para avaliar  

quantitativamente aspectos como 

produtividade e qualidade. 

Avaliação 

por 

objetivos 

- simplicidade; 

- objetividade; 

- se baseia em metas mensuráveis. 

- dificuldade no estabelecimento das 

metas. 

Avaliação 

por 

resultados 

- simplicidade; 

- objetividade; 

- se baseia em metas mensuráveis. 

- subjetividade decorrente do lançamento 

pelo avaliador; 

- dificuldade no estabelecimento das 

metas. 

Fonte: Malheiros e Rocha (2014) 

Conforme se observa, o ponto fraco de um método é suprido por outro método, não se 

chegando a um consenso de qual é o melhor. Os métodos trazem variáveis que, aliadas às 

caraterísticas de cada organização e à cultura no ambiente interno e externo, tornam a construção 

de um modelo algo muito complexo. No entanto, é importante conhecer as experiências 

existentes para não repetir erros já realizados.  

 

1.5- Fontes de avaliação 

 As informações sobre o desempenho de um colaborador podem ser coletadas em diversas 

fontes. São fontes comuns o líder, o próprio avaliado, a equipe, os pares, os clientes internos e os 

clientes externos. Cada um desses atores têm informações relevantes sobre o desempenho do 

colaborador. Buscar todas essas informações seria o ideal não fosse o custo associado ao 

processo. 

  Malheiros e Rocha (2014, p. 152) apresentam no quadro a seguir as vantagens e 

desvantagens da utilização de cada fonte: 

Quadro 2: Vantagens e desvantagens das fontes de avaliação.  

Avaliador Avaliado Vantagens Desvantagens 

Líder Colaborador - Promove rapidez na aplicação. 

- Permite o confronto do desempenho com 

aspectos previamente acordados. 

- Possibilita estreitar a comunicação com o 

avaliado (e, em última instância, com a equipe). 

 

- Suprime influências externas, que 

não dependem do esforço do 

colaborador. 

- Apresenta uma visão unilateral do 

desempenho do colaborador. 

- Possibilita o mau uso da 

ferramenta, no sentido de punir o 

avaliado. 

Colaborador Líder - Promove sentimento de justiça. 

- Possibilita ao líder dimensionar sua 

responsabilidade em relação ao desempenho de 

sua equipe. 

- Diminui a possibilidade de retaliação a um 

colaborador. 

- Avaliação pode ser percebida 

injusta se aplicada por colaborador 

que não tenha assumido posição de 

liderança. 

- Pode servir de instrumento de 

retaliação por parte do avaliado. 
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Colaborador Colaborador - Estimula o autoconhecimento. 

- Desperta o colaborador para a necessidade de 

sair da “zona de conforto”. 

- Pode refletir uma autoimagem 

distorcida. 

Equipe, 

pares e 

clientes 

internos 

Colaborador - Possibilita estreitamento das relações. 

- Sugere maturidade profissional da equipe. 

- Estimula o reconhecimento do desempenho do 

outro. 

- Pode despertar relações 

conflitantes. 

Cliente 

externo 

Colaborador - Reflete a impressão dos atores externos à 

empresa. 

- Afirma o compromisso da empresa com o 

cliente externo. 

- Possibilita aplicar ações de melhoria na relação 

da empresa com seus clientes. 

- Pode revelar limitações da empresa 

que nada têm a ver com o 

desempenho do colaborador. 

- Pode comprometer a relação do 

colaborador com seus clientes. 

- Desperta a expectativa dos clientes 

em relação a ações de melhoria por 

parte da empresa. 

Fonte: Malheiros e Rocha (2014, p. 152) 

Para se definir quais fontes utilizar em um modelo específico de avaliação de 

desempenho, é fundamental que se analise esses prós e contras apresentados. 

 A utilização de todas essas fontes é a denominada avaliação 360 graus. O método 

pressupõe a busca de todas as informações existentes sobre o desempenho do avaliado, o que 

daria maior fidedignidade ao processo. No entanto, conforme se depreende de Pontes (2014), esse 

é um processo altamente subjetivo. Requer preparo dos avaliadores. Requer maturidade dos 

avaliados. A cultura da organização deve estar propícia a esse processo. O mesmo autor sugere a 

utilização do método somente para fins de feedback e não como processo de avaliação de 

desempenho.  

 Outra questão sobre a utilização da avaliação 360 graus é que em equipes muito grandes o 

processo certamente será moroso e trabalhoso, pois todos serão avaliados e avaliarão. Como 

exemplo, em uma equipe de 200 colaboradores seria necessário o preenchimento de, no mínimo, 

800 formulários em cada processo. 

 Destaque-se a frase de Pontes (2014, p. 39): 

Pedir aos funcionários que digam o que pensam sobre os colegas exige alto grau de 

maturidade no ambiente de trabalho, algo que, embora muito alardeado em discursos, 

é efetivamente raro de se encontrar. (Grifo nosso) 

1.6- Erros de Percepção 

 As causas dos enviesamentos nos sistemas de avaliação de desempenho estão muitas 

vezes ligadas às limitações do processo cognitivo do avaliador. Nessa linha, Pontes (2014) 

apresenta algumas propensões dos avaliadores que podem levar a erros nas avaliações: 

Efeito halo: a simpatia ou antipatia ao avaliado distorce a avaliação. Avalia-se pela afinidade 

com o avaliado desconsiderando aspectos do desempenho real. Ocorre também quando o 

avaliado se sobressai em um dos fatores de avaliação e o chefe tende a avaliar positivamente os 

demais fatores. 
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Efeito tendência central: o chefe não gosta de avaliar o desempenho com conceitos extremados, 

tendendo sempre à média nas notas. 

Efeito complacência ou rigor: ao contrário da tendência central, o chefe acredita que sua equipe 

tem um ótimo desempenho ou um péssimo desempenho. Os indicadores são extremados. 

Efeito preconceito pessoal: a atribuição de notas na avaliação de desempenho é influenciada por 

preconceito de raça, religião, gênero etc. 

Efeito fatos recentes: o chefe avalia as ações mais recentes e desconsidera todo o período 

avaliativo. Ações positivas ou negativas recentes influenciam a avaliação. 

 Limitações por parte do avaliador tornam os sistemas de avaliação do desempenho mais 

complexos, pois são variáveis de difícil controle. Problemas de percepção ou de comportamento 

de avaliadores não são facilmente eliminados. A busca de técnicas que minimizem tais problemas 

deve pautar a busca pelo melhor sistema de gestão do desempenho considerando o contexto de 

cada organização. 

 Caetano (2008, p. 199) conclui que: 

(...) a abordagem da cognição social evidenciou que, ao nível dos processos de 

inferência, as pessoas, geralmente, não estão em condições de processar completamente 

e de um modo apropriado, segundo um modelo normativo, a informação necessária ou 

disponível, pelo que se socorrem de vários atalhos ou heurísticas que podem dar origem 

a conclusões adequadas ou podem determinar diversos enviesamentos no processamento 

de informação. 

1.7- Gestão por Competências 

 Gestão por Competências é um tema há muito discutido na Câmara dos Deputados e 

culminou com o estabelecimento do projeto estratégico corporativo denominado Projeto de 

Gestão por Competências. Importante ressaltar, para o presente trabalho, que a Gestão por 

Competências é um modelo sistêmico que busca interligar os subsistemas de Recursos Humanos. 

 Nessa linha, Brandão e Guimarães (2001) afirmam que a gestão por competências faz 

parte de um sistema maior de gestão organizacional. Toma como referência a estratégia 

organizacional e direciona as ações de recrutamento e seleção, treinamento, gestão de carreira e 

formação de alianças estratégicas para a capacitação e o desenvolvimento das competências 

necessárias para atingir seus objetivos. 

 O Poder Executivo mostrou-se tendente à aplicação da Gestão por Competências na 

Administração Pública Federal. O Decreto nº 5.707/2006 (BRASIL, 2006), que instituiu a 

Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, define a Gestão por Competências como: 

gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao 

alcance dos objetivos da instituição. 

 Brandão (2012) define a Gestão por Competências como um modelo de gestão que se 

utiliza do conceito de competência para orientar diversos processos organizacionais, em especial 

os relacionados à gestão de pessoas.  Destaca como propósito a identificação, o desenvolvimento 



13 

 

e a mobilização das competências necessárias à consecução dos objetivos organizacionais, por 

meio de diferentes estratégias e instrumentos. 

1.8- Alinhamento à estratégia 

 Um dos principais focos do presente trabalho é o alinhamento dos processos de Gestão do 

Desempenho à estratégia da Câmara dos Deputados. Conforme se verificará, os atuais 

instrumentos de gestão do desempenho têm suas bases normativas anteriores às iniciativas de 

planejamento estratégico da Casa. 

 O alinhamento da Gestão do Desempenho é fundamental para a estratégia de uma 

organização. Pontes (2014, p. 26) enfatiza a afirmação quando caracteriza a Gestão do 

Desempenho como: 

o sopro de vida da organização, e sem a sua existência o planejamento ou as estratégias 

organizacionais não farão o menor sentido, porque o instrumento é capaz de trazer o 

planejamento da sala de reuniões para o dia a dia do funcionário.   

 Pontes (2014) propõe que um ciclo de avaliação de desempenho deve seguir o seguinte 

fluxo: planejamento estratégico, definição dos objetivos da unidade, combinação dos objetivos, 

indicadores e padrões de desempenho esperados com a equipe de trabalho ou de forma individual 

e acompanhamento dos resultados, culminando com a avaliação dos resultados conquistados em 

relação aos objetivos propostos. 

 Souza, Mattos, Sardinha e Alves (2009) falam ainda de “gestão estratégica da 

performance”, que trata de indicadores que nascem a partir do nível estratégico da organização e 

desdobram-se para orientar o funcionamento dos processos e o desenvolvimento do trabalho das 

pessoas. 

 O alinhamento da gestão do desempenho é um importante instrumento para se engajar os 

colaboradores à estratégia da organização. O desempenho requerido do colaborador é 

demonstrado no dia a dia do trabalho. A consciência de que a estratégia conduz as rotinas 

demonstrará que missão, visão, valores e diretrizes estratégicas não são meros instrumentos de 

retórica. 

1.9- Interligação com subsistemas de Recursos Humanos 

 Conforme se depreende dos trabalhos analisados, pode-se afirmar que gestão do 

desempenho é um tema complexo e que a adoção de instrumentos de avaliação de desempenho 

envolve custos e riscos. Portanto, é fundamental que a adoção de uma metodologia de gestão do 

desempenho traga benefícios claros para a organização, fornecendo informações úteis e efetivas 

para os outros subsistemas de Recursos Humanos. 

 Malheiros e Rocha (2014) destacam que os principais subsistemas de Recursos Humanos 

relacionados à avaliação de desempenho são plano de carreiras, legislação, seleção, salários, 

capacitação e comunicação interna: 

 Plano de carreira poderia ser alterado com o resultado consolidado de um 

processo de avaliação para se adequar às necessidades profissionais. 
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 O acompanhamento do desempenho dos colaboradores é fundamental para que 

sejam atendidos alguns aspectos da legislação trabalhista. No serviço público, por 

exemplo, é o desempenho que definirá se o servidor adquirirá a estabilidade. 

 A seleção é influenciada pelo processo de avaliação quando a organização passa a 

buscar no mercado os profissionais com experiências em competências com baixo 

índice de desempenho. 

 A avaliação poderá fornecer informações importantes na busca para atrelar 

salários e benefícios ao mérito do colaborador. 

 A capacitação pode ser direcionada pelos resultados das avaliações uma vez que 

poderá direcionar o planejamento de treinamento e desenvolvimento para reforçar 

competências mal avaliadas. 

 Comunicação interna receberá subsídios de informações decorrentes de baixo 

desempenho por deficiência na comunicação entre áreas, líderes e subordinados.  

 Chiavenato (2014) classifica os subsistemas de Gestão de Pessoas em Agregar, Aplicar, 

Desenvolver, Manter e Monitorar Pessoas. As atividades de RH são distribuídas conforme 

abaixo: 

 Agregar: recrutamento, seleção e integração. 

 Aplicar: modelagem do trabalho e avaliação do desempenho. 

 Recompensar: remuneração, benefícios e incentivos. 

 Desenvolver: treinamento, desenvolvimento, aprendizagem e gestão do 

conhecimento. 

 Manter: higiene e segurança, qualidade de vida, relações com empregados e 

sindicatos. 

 Monitorar: banco de dados e sistemas de informações gerenciais. 

 O mesmo autor aborda a avaliação do desempenho como elemento integrador das práticas 

de Gestão de Pessoas quando auxilia nas seguintes atividades:  

 localizar pessoas com características e atitudes adequadas aos negócios da 

organização (Agregar); 

 indicar se as pessoas estão bem integradas aos seus respectivos cargos e tarefas 

(Aplicar); 

 indicar se as pessoas estão sendo adequadamente recompensadas e remuneradas 

(Recompensar); 

 indicar os pontos fortes e fracos, as potencialidades a serem ampliadas e as 

fragilidades a serem corrigidas (Desenvolver); 

 indicar o desempenho e os resultados alcançados pelas pessoas (Manter); 

 proporcionar retroação às pessoas a respeito de seu desempenho e potencialidades 

de desenvolvimento (Monitorar). 

 O aperfeiçoamento constante dos sistemas de Gestão do Desempenho em uma 

organização pode ser um caminho efetivo para a integração dos resultados aos subsistemas de 

Recursos Humanos. 
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1.10- Modelos sugeridos por especialistas 

 Não há na literatura um modelo ideal para gerenciamento do desempenho. No entanto, 

alguns dos autores consultados apresentam sugestões gerais que podem ser úteis para 

fundamentar o desenvolvimento de uma sistemática em uma determinada organização. 

 Pontes (2014) sugere a adoção de sistemas de avaliação mais objetivos. Defende que 

dessa forma os resultados tornam-se claros e permitem à organização conquistar suas metas, 

assim como permite que colaboradores tenham o mérito recompensado e trabalhem em uma 

organização que tenha o desenvolvimento sustentável. Sugere também a adoção da avaliação por 

competências, pois considera que a organização ganha com o desenvolvimento de suas 

competências essenciais e os colaboradores com a melhoria dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes. 

 Algumas observações importantes emergem dos estudos realizados por Caetano (2008). 

Ele destaca a importância do processo de negociação entre avaliador e avaliado para a percepção 

de validade da avaliação de desempenho. Destaca-se o trecho:  

verificamos que mais do que a qualidade do instrumento é a activação de processos de 

negociação que emerge como um factor determinante da percepção da validade das 

cotações. Ou seja, a validade, ou exatidão percebida, dos julgamentos emitidos por quem 

está em posição de poder, será considerada tanto maior quanto mais cotações tiverem 

resultado de processos de negociação (CAETANO, 2008, p. 256). 

 Essa conclusão reforça a necessidade de fortalecimento e incentivo ao processo de 

feedback, que seria o momento em que chefe e subordinado poderiam ajustar possíveis 

percepções equivocadas quanto ao desempenho. 

 O mesmo autor aborda a necessidade de se considerar o contexto da organização para se 

adequar o sistema de avaliação: 

Pretende-se, tão só, salientar que a adequação do sistema de avaliação do desempenho ao 

contexto organizacional é uma condição necessária para a sua eficácia, o que implica a 

necessidade de se ter em conta os factores contingenciais que determinam esse contexto 

organizacional, com vista a definir as características apropriadas dos sistemas 

(CAETANO, 2008, p. 257). 

 Observe-se que, pela caraterística heterogênea da Câmara dos Deputados, existem vários 

contextos de atividades profissionais (serviços de saúde, polícia, engenharia), o que dificulta a 

definição de um modelo único de gestão do desempenho para toda a organização. 

 Analisando um modelo de avaliação de desempenho que está sendo aplicado na Deloitte, 

organização da área de consultoria a empresas, Buckingham e Goodall (2015) destacam aspectos 

como custo, simplicidade, e flexibilidade de um sistema de avaliação. 

 Observaram, também, que no sistema antigo da empresa (escolha forçada) as metas eram 

anuais e os processos avaliativos eram bastante trabalhosos. Declararam que as metas anuais 

eram pesadas demais para um mundo em tempo real. Defendem que conversas de feedback na 

hora são mais valiosas para o desempenho. 

 Sobre o custo, os gestores da organização afirmaram que: 
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Mas a necessidade de mudança só se concretizou quando decidimos fazer contas. 

Especificamente quando calculamos o número de horas que a organização estava 

gastando na gestão de desempenho – e descobrimos que preencher formulários, 

participar de reuniões e criar avaliações consumiam perto de dois milhões de horas por 

ano (BUCKINGHAM; GOODALL, 2015, p. 31). 

 A partir da necessidade de reformulação criaram uma sistemática mais simples. O 

formulário de avaliação foi alterado para perguntar aos líderes o que fariam com cada membro da 

equipe, ao invés de perguntar o que eles pensam sobre cada um. 

 O formulário passou a apresentar somente quatro afirmações:  

1- Se fosse meu dinheiro, gostaria de oferecer-lhe o maior aumento possível de 

remuneração e bônus;  

2- Eu sempre desejaria tê-lo em minha equipe;  

3- Esta pessoa está em risco por causa do seu baixo desempenho;  

4- Esta pessoa está apta a ser promovida hoje (BUCKINGHAM; GOODALL, 2015, p. 

34).  

 A escala utilizada é a de cinco pontos, desde concordo totalmente até discordo totalmente. 

As avaliações são aplicadas ao final de cada projeto ou em caso de projetos de longo prazo, são 

aplicadas a cada trimestre. 

 Outro aspecto a se destacar no método é sobre o sistema informatizado para o suporte ao 

processo. Afirmam:  

(...) se quisermos que nosso sistema seja usado com frequência, precisamos pensar nele 

como uma tecnologia do consumidor, isto é, concebido para ser simples, rápido e acima 

de tudo agradável de usar (BUCKINGHAM; GOODALL, 2015, p. 36).  

 Essa experiência da Deloitte é bem atual e reforça aspectos que podem ser observados na 

construção de um modelo de Gestão do Desempenho como custo-benefício, flexibilidade, 

simplicidade e facilidade do sistema tecnológico de suporte ao processo. 
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2 BUSINESS CASE 

O Planejamento Estratégico na Câmara dos Deputados foi iniciado em 2004, com foco na 

área de apoio técnico-administrativo e legislativo e posteriormente foi ampliado para a área 

finalística no ciclo de Gestão Estratégica 2012-2023. Dessa forma, pode-se considerar que a 

gestão estratégica já se consolida, tendo passado por evoluções ao longo desses anos.  

Embora haja amadurecimento na Gestão Estratégica da Casa, sob o aspecto da Gestão do 

Desempenho ainda não se identifica uma sistematização e um alinhamento à estratégia. Observa-

se isso ao verificar que as iniciativas e os instrumentos formais de Gestão do Desempenho 

existem de forma isolada e não sofreram alterações substanciais ao longo desse período. 

 A Gestão do Desempenho é fundamental para o engajamento de colaboradores e equipes 

à Estratégia de uma organização. Sistematizar e alinhar a Gestão do Desempenho à Estratégia é 

oportuno considerando a experiência da Câmara dos Deputados com a Gestão Estratégica. 

 Com o objetivo de direcionar os estudos para uma sistematização da Gestão do 

Desempenho, busca-se no presente trabalho identificar os instrumentos e estudos existentes na 

Casa, dos quais destacam-se: 

- avaliação de desempenho em estágio probatório; 

- avaliação de desempenho para a progressão funcional dos servidores efetivos; 

- projeto de Gestão por Competências. 

 Os sistemas de avaliação tanto para estágio probatório quanto para progressão funcional 

já estão instituídos há anos e são processos de trabalho consolidados na Câmara dos Deputados. 

A análise histórica desses sistemas pode fornecer informações importantes sobre a cultura de 

Gestão do Desempenho existente na Casa. 

 Dentro de uma visão mais sistematizada da Gestão do Desempenho, instituiu-se no 

primeiro ciclo de planejamento estratégico o projeto de Gestão por Competências. A metodologia 

não foi implementada na Casa, mas o projeto em si trouxe aprendizado para a área de gestão de 

pessoas. Essas lições aprendidas pela organização podem oferecer insumos valiosos para a 

evolução da Gestão do Desempenho na Câmara dos Deputados. 

2.1 Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório 

 Por força da Constituição Federal (BRASIL, 1988), o servidor público federal, para 

aquisição da estabilidade, deverá passar por avaliação especial de desempenho por comissão 

instituída para essa finalidade.  

 A Lei nº 8112/1990 (BRASIL, 1990, art. 20) estabelece que o servidor estará sujeito a um 

período de estágio probatório, durante o qual são avaliadas a aptidão e a capacidade para 

desempenho do cargo efetivo. Durante esse período são observados os fatores de assiduidade, 

disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. 

 A Câmara dos Deputados regulamentou esse dispositivo por meio da Portaria do Diretor-

Geral da Câmara dos Deputados nº 70/1997 (BRASIL, 1997) onde são definidos aspectos 

operacionais da avaliação do desempenho no estágio probatório. 
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 O período de estágio probatório é de 36 meses. Seis meses antes de findo o período, o 

superior hierárquico formaliza a avaliação com o preenchimento de um formulário (Anexo I) em 

que constam os fatores definidos pela Lei 8.112/1990 (BRASIL, 1990).  

 O servidor será considerado apto com o alcance de, no mínimo, 50% dos pontos 

atribuíveis, tornando-se estável após o decurso do prazo de 36 meses de exercício no cargo. Caso 

não alcance a pontuação mínima, a Comissão de Avaliação de Desempenho em Estágio 

Probatório institui inquérito administrativo para rever e homologar as menções atribuídas pelo 

superior hierárquico.  

 A avaliação de desempenho em estágio probatório na Câmara dos Deputados é um 

processo independente, não se comunica com outros processos de avaliação de desempenho 

existentes na Casa. Mesmo em estágio probatório, o servidor é avaliado para fins de progressão 

na Carreira.  

 Sob a vigência da citada Portaria, consta a exoneração de dois servidores, dentre os mais 

de 1.700 já avaliados. De uma amostra aleatória não representativa de 131 avaliações de estágio 

probatório, a média das notas foi 99,49%, sendo que 113 avaliados (86%) obtiveram nota 

máxima. Esses números demonstram que pode haver predominância de leniência na cultura da 

Casa, ou seja, o avaliador tende a não se indispor com o avaliado. E a quantidade de notas 

máximas pode significar o preenchimento apenas formal das fichas de avaliação, sem a 

necessária reflexão sobre os fatores. 

 Outro aspecto crítico da avaliação para estágio probatório é a existência de apenas uma 

avaliação formal no período avaliativo. Dessa forma a avaliação tem o olhar para o passado e não 

possibilita ao servidor uma correção do desempenho ao longo do período. A existência de mais 

de um momento de avaliação no período de estágio probatório poderia redirecionar o servidor 

com baixo desempenho para se adequar aos requisitos do cargo. 

 

2.2 Avaliação de Desempenho para a Progressão Funcional dos servidores 

efetivos 

 Conforme determina a Resolução da Câmara dos Deputados nº 28/1998 (BRASIL, 1998), 

a Carreira Legislativa é composta pelos cargos efetivos de Técnico Legislativo, Analista 

Legislativo e Auxiliar Legislativo.  Atualmente não existem cargos ocupados de Auxiliar 

Legislativo. 

 O desenvolvimento na Carreira Legislativa ocorre atualmente por meio de Progressão 

Funcional, que é o avanço do servidor, a cada doze meses contados, em regra, da data do 

exercício, para o padrão subsequente do mesmo nível, mediante avaliação de desempenho. 

 O Desenvolvimento na Carreira e a Avaliação de Desempenho são regidos pelas 

Resoluções da Câmara dos Deputados nº 39/1982 (BRASIL, 1982) e nº 21/1992 (BRASIL, 1992) 

e pelas Portarias do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados nº 166/2007 (BRASIL, 2007) e nº 

145/2008 (BRASIL, 2008). 
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A Carreira Legislativa é composta por classes e padrões, conforme tabela a seguir: 

Tabela 1 – Estrutura da Carreira legislativa 
CLASSE  PADRÃO 

ESPECIAL 
10 

9 

B 

8 

7 

6 

5 

A 

4 

3 

2 

1 

Fonte: Lei nº 12777/2012 (BRASIL, 2012) 

 A Resolução da Câmara dos Deputados nº 28/1998 (BRASIL, 1998, art. 10) tratou do 

desenvolvimento funcional na Câmara dos Deputados, conforme dispositivo abaixo transcrito: 

Art. 10. O desenvolvimento do servidor na Carreira Legislativa far-se-á por progressão 

funcional e promoção.  

§ 1º Progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento 

imediatamente superior dentro da mesma classe, observado o interstício de um ano e 

meio, redutível, mediante processo de avaliação de desempenho, em até cento e oitenta e 

dois dias.  

§ 2º Promoção é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro 

da classe imediatamente superior mediante processo especial de avaliação de 

desempenho, observado o interstício mínimo de um ano. 

 No entanto, não houve regulamentação e as normas anteriores que versam sobre o assunto 

continuaram vigentes. 

 A avaliação de desempenho para desenvolvimento funcional na Câmara dos Deputados 

passou por transformação no ano de 2007. Não houve, porém, mudanças nas normas básicas que 

regiam o assunto. A Portaria do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados 166/2007 (BRASIL, 

2007) veio alterar a sistemática operacional da avaliação de desempenho. 

 Até o ano de 2007, operacionalmente, a avaliação de desempenho para progressão na 

Carreira era realizada em formulário em papel encaminhado ao chefe imediato no mês 

subsequente ao que o servidor completava o interstício. Após o preenchimento, o formulário era 

devolvido ao Departamento de Pessoal sem a necessidade de ciência ou feedback ao servidor. 

 O formulário de avaliação de desempenho para progressão funcional foi definido pela 

Resolução da Câmara dos Deputados 39/1982 (BRASIL, 1982) em que constam quatro critérios 

de avaliação (Quantidade e Qualidade do Trabalho, Iniciativa e Cooperação, Assiduidade e 

Pontualidade, Urbanidade e Disciplina). A escala de avaliação é variável por Critério, sendo 
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assim definida: (5, 10, 20, 30, 40) para o 1º critério, (5, 10, 15, 20) para o 2º critério, (5, 10, 15) 

para os 3º e 4º critérios. Para obter a progressão funcional, o servidor deve ser avaliado com nota 

mínima de 50 pontos de um máximo de 90. (Anexo II) 

 Analisando os resultados das avaliações de uma amostra não representativa de 310 

servidores, observou-se que a média das notas foi de 89,03 pontos (98,92%). Em 93% das 

avaliações foi atribuída nota máxima. Esse índice de notas máximas pode significar que a 

avaliação de desempenho era meramente formal, não havendo a devida reflexão sobre o 

desempenho dos servidores nos critérios definidos. Pode significar ainda uma possível tendência 

à leniência. 

 No segundo semestre de 2007 iniciou-se a alteração da sistemática da avaliação de 

desempenho. O objetivo naquele momento era introduzir na Casa a cultura de Avaliação de 

Desempenho. Não houve alterações das Resoluções que regiam o assunto, o que limitou a revisão 

do processo. A Portaria do Diretor-Geral nº 166/2007 (BRASIL, 2007) veio regulamentar a nova 

sistemática operacional. 

 As principais alterações na sistemática foram: 

- informatização do processo; 

- inclusão da autoavaliação (não conta para progressão); 

- divisão dos critérios de avaliação em itens na forma de comportamentos observáveis; 

- incentivo à realização de feedback; 

- mudança na escala de avaliação (1 a 10) 

 Como estratégia de sensibilização, foram realizadas reuniões com todos os gestores da 

Casa em que o Diretor-Geral e os Diretores da área de Recursos Humanos apresentaram os 

principais pontos da nova sistemática, fizeram demonstrações do Sistema de Informática para 

Avaliação de Desempenho – AVALIA e reforçaram a necessidade de avaliações mais criteriosas 

e a necessidade de feedback aos avaliados a partir daquele momento. Houve ainda orientações 

aos servidores por e-mail e por meio de informações na intranet. 

 A partir da análise de um universo de 1704 avaliações realizadas pelos superiores 

imediatos, do primeiro ciclo do processo, verificou-se que a média das notas ficou em 87,1 

pontos dos 90 possíveis, ou seja, 98,78%. Notou-se ainda que em 74,71% das avaliações foram 

atribuídas pontuações máximas, o que foi considerado pelos gestores como um índice ainda alto 

de leniência, embora tenha melhorado em relação à sistemática anterior, com índice de notas 

máximas de 93%. 

 De posse dos resultados decidiu-se ajustar a sistemática, alterando a escala de avaliação 

com vistas a oferecer melhores parâmetros para avaliação. Foi então editada a Portaria do 

Diretor-Geral nº 145/2008 (BRASIL, 2008). A nova escala passou a ser: 

 1 – Insatisfatório 

 2 - Abaixo do esperado 

 3 - Atende ao esperado 
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 4 - Supera o esperado 

 5 - Apresenta nível de excelência, sendo referência para outros servidores.   

 Com a alteração da escala, a avaliação tornou-se menos subjetiva, pois a nota estava 

ancorada em conceitos (ficha de avaliação ANEXO III), o que delimitava a interpretação do 

avaliador. Observou-se a partir de então uma diminuição considerável da leniência. Analisando 

uma amostra de 1641 avaliações do ano de 2008, verificou-se uma média de 78,69 pontos 

(87,44%). O índice de notas máximas caiu de 93% no ano anterior para 39,55% na amostra 

analisada. 

 Com a nova escala foi constatado um aumento de conflitos ocasionado por insatisfações 

dos servidores com as notas recebidas. Os servidores procuravam a área de RH relatando a 

insatisfação. Observou-se, no entanto, que grande parte era decorrente da falta de feedback e da 

não observação da escala, que a partir daquele momento definia a nota máxima como situação 

excepcional. 

 Alguns problemas foram observados na nova sistemática, dos quais pode-se citar: 

 falta de relatórios gerenciais acessíveis para os gestores no sistema; 

 índice ainda considerável de leniência; 

 utilização dos resultados somente para efeitos de progressão na Carreira; 

 inadequação da escala a alguns itens de avaliação, principalmente nas questões de 

assiduidade e pontualidade. 

 O objetivo inicial do processo seria adequar a cultura da Casa para a Gestão do 

Desempenho. Iniciada essa intervenção, seria necessário nos anos seguintes aperfeiçoar a 

sistemática para se alcançar um instrumento que pudesse integrar a Gestão do Desempenho aos 

demais subsistemas de Recursos Humanos. No entanto, não houve esse aperfeiçoamento. 

 Coletadas amostras de 710 avaliações do ano de 2015, observou-se um aumento da média 

de pontos em relação à última amostra coletada (de 78,69 para 85,3 pontos). O índice de notas 

máximas também aumentou de 39,55% para 62%. 

 Observe-se, na tabela e no gráfico a seguir, a evolução dos resultados das avaliações 

considerando a situação anterior a 2007 em comparação com os resultados após as últimas 

alterações na sistemática. 

Tabela 2: Comparativo da evolução das sistemáticas da avaliação 

Formulário Média das Notas (%) Avaliações com notas máximas (%) 

Modelo antigo 98,92 93,00 

Escala 1 a 10 (2007) 98,78 74,71 

Escala conceitual (2008) 87,44 39,55 

Esclala conceitual (2015) 94,70 62,00 

Fonte: Seção de Avaliação e Desenvolvimento Funcional - SADEF 
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Grafico 1 

 

Fonte: Seção de Avaliação e Desenvolvimento Funcional - SADEF 

Analisando os dados das avaliações mais recentes observa-se que a cultura da Casa parece 

retornar à situação anterior, em que a avaliação de desempenho era um instrumento meramente 

burocrático para a concessão de padrões de vencimento e aumento de remuneração. 

2.3 Projeto de Gestão por Competências 

 O tema Gestão por Competências começou a ser tratado institucionalmente em meados de 

2004, sendo um dos temas do ciclo de palestras sobre Gestão do Conhecimento. O Banco de 

Talentos, lançado no mesmo ano, disponibilizava alguns campos para autoavaliação das 

habilidades e atitudes dos servidores. 

 Com a criação do Grupo de trabalho sobre Gestão por Competências (Portaria-DG nº 32, 

Brasil, 2004), foram iniciadas pesquisas sobre necessidades de competências das diversas áreas 

da Casa, perfil dos servidores de cada área e políticas de alocação e movimentação de pessoas. 

 Com o advento do Plano Estratégico da Área de Recursos Humanos (2007-2010), quando 

o Projeto Gestão por Competências foi instituído como projeto estratégico da Área de Recursos 

Humanos (Portaria-DG nº 79, Brasil, 2007) iniciou-se uma série de visitas técnicas com o 

objetivo de identificar as melhores práticas. Foram realizadas visitas ao Tribunal de Contas da 

União – TCU, Tribunal Superior Eleitoral – TSE, Superior Tribunal de Justiça – STJ, Presidência 

da República, Ministério da Agricultura, Confederação Nacional da Indústria – CNI e Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. 

2.3.1 Modelo de Competências para a Câmara dos Deputados 

 Foi contratado para orientar os trabalhos da equipe do projeto o consultor Hugo Pena 

Brandão. Passou-se então à definição do Modelo de Competências para a Câmara dos Deputados. 
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 No modelo, adotou-se como definição de Competência o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que, expresso pelo desempenho profissional, agrega valor às pessoas e 

contribui para o alcance dos objetivos da Instituição. 

Tipologia: 

Competências organizacionais – é o conjunto de conhecimentos e tecnologias que, expressos 

pelo desempenho organizacional, caracterizam a Câmara dos Deputados no cumprimento do seu 

papel institucional. 

Competências individuais – é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que, 

expressos pelo desempenho profissional, agregam valor às pessoas e contribuem para o alcance 

dos objetivos da Instituição. São classificadas em: 

 Gerais – competências relevantes ao desempenho de todos os servidores. 

 Gerenciais – competências relevantes ao desempenho dos servidores que exercem função 

gerencial. 

 Técnicas – competências relevantes ao desempenho dos servidores na sua área de 

atuação. 

 Definiu-se como foco principal do modelo o desenvolvimento contínuo das competências 

dos servidores, tanto sob o aspecto comportamental como do ponto de vista técnico-profissional. 

 As etapas do processo de desenvolvimento de competências foram: 

 1º - identificação das competências essenciais ao bom desempenho profissional e 

organizacional; 

 2º - avaliação do grau em que os servidores apresentam as competências requeridas; 

 3º - identificação de eventuais lacunas de desenvolvimento das competências, ou seja, a 

diferença entre grau de domínio necessário e aquele que os servidores apresentam; 

 4º - planejamento e execução de ações para a redução das lacunas de desenvolvimento. 

 O escopo inicial do projeto foi utilizar a Gestão por Competências com foco em 

treinamento e desenvolvimento. A ideia seria estender o modelo para outros subsistemas de 

Recursos Humanos: recrutamento e seleção, alocação e movimentação, gestão do desempenho, 

reconhecimento e retribuição. 

 Para verificação das lacunas de competências definiu-se que seria utilizado modelo de 

avaliação, com periodicidade de 2 anos, com três fontes: autoavaliação, avaliação pelo superior 

hierárquico e avaliação pelo par. Os resultados das avaliações ofereceriam insumos para a 

elaboração do plano de desenvolvimento individual e para a elaboração de programas de 

desenvolvimento no âmbito do projeto estratégico Educação Continuada.  

 A identificação das competências organizacionais, gerais e gerenciais foi desenvolvida 

por análise documental e workshop com diretores de nível estratégico. Houve nivelamento 

conceitual para possibilitar a identificação das Competências. De posse das informações da 
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análise documental e do workshop, o Grupo de desenvolvimento do Projeto elaborou a descrição 

das competências. 

Após a identificação, as competências definidas passaram por processos de validação, 

refinamento e avaliação semântica. A validação consistiu basicamente no envio de questionários 

para todos os gerentes e para uma amostra representativa dos servidores efetivos da Casa. 

A seguir, as Competências definidas: 

COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS  

01. Fiscalizar os atos da Administração Pública, visando garantir sua legalidade, 

legitimidade e economicidade. 

02. Investigar fatos de relevante interesse para a vida pública e para a ordem 

constitucional, legal, econômica e social do País. 

03. Gerir, de forma eficiente e eficaz, pessoas, informações e recursos financeiros, 

orçamentários, materiais e tecnológicos necessários ao cumprimento da missão 

institucional. 

04. Elaborar, discutir e votar matérias legislativas, com autonomia, para atender aos 

anseios da sociedade e aperfeiçoar o ordenamento jurídico nacional. 

05. Elaborar e gerenciar estratégias, planos e processos de trabalho. 

06. Representar as reivindicações de âmbito nacional ou de segmentos da sociedade. 

07. Produzir e divulgar informações sobre atividades político-legislativas, visando 

fomentar o exercício da cidadania e fortalecer princípios e práticas democráticas. 

08. Estabelecer parcerias com instituições nacionais e internacionais, visando 

compartilhar experiências, conhecimentos e recursos. 

09. Promover ações socioambientais que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável do País e para a preservação do meio ambiente. 

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS GERAIS 

01. Comunicar-se na forma oral e escrita com clareza e objetividade. 

02. Desenvolver, de forma contínua, conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessários ao aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

03. Interagir com as pessoas de forma cordial e cooperativa, respeitando as 

diferenças pessoais. 

04. Prestar atendimento de excelência aos usuários dos serviços. 

05. Utilizar ferramentas de informática com eficiência.  

06. Desenvolver suas ações com base no conhecimento do papel, da estrutura e do 

funcionamento da Câmara.  

07. Demonstrar iniciativa, antecipando-se às demandas do trabalho. 

08. Colaborar com os colegas de trabalho, compartilhando conhecimentos, 

experiências e recursos na busca de objetivos comuns. 

09. Executar suas atividades observando objetivos, prazos e critérios de qualidade e 

quantidade. 

10. Utilizar com eficiência os recursos materiais, tecnológicos e financeiros 

colocados à sua disposição. 

11. Localizar e usar a informação necessária à execução do trabalho, observando 

critérios de segurança. 
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12. Identificar e analisar problemas, de forma criteriosa, visando propor soluções 

adequadas. 

13. Cumprir o horário de trabalho, permanecendo disponível para execução de suas 

atividades. 

14. Informar em tempo hábil situações que impeçam o seu comparecimento ao 

trabalho. 

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS GERENCIAIS 

01. Estabelecer prioridades e alocar recursos, de forma eficiente, para o alcance dos 

objetivos organizacionais.  

02. Gerenciar e aprimorar continuamente processos de trabalho.  

03. Estimular e promover o desenvolvimento das competências dos servidores, 

oferecendo oportunidades de aprendizagem contínua.  

04. Formular e implementar planos e estratégias de ação, em conformidade com os 

objetivos setoriais e organizacionais.  

05. Mobilizar e coordenar esforços individuais e da equipe, orientando e avaliando o 

desempenho dos servidores. 

06. Gerenciar conflitos, considerando os objetivos organizacionais. 

07. Manifestar conhecimento técnico da área em que atua, adequado ao exercício da 

sua função gerencial. 

08. Promover e manter parcerias internas ou com outras Instituições, visando 

compartilhar esforços, experiências e recursos. 

09. Informar frequentemente a equipe sobre estratégias, planos e decisões. 

10. Promover a participação dos servidores na tomada de decisões, estimulando as 

contribuições individuais. 

2.3.2 Projeto-piloto 

Definidas as competências organizacionais e as gerais, o grupo responsável iniciou  

projeto piloto com o objetivo de desenvolver e testar a metodologia adotada. O projeto piloto foi 

realizado no Centro de Documentação e Informação Legislativa – CEDI e na Secretaria de 

Controle Interno – SECIN. 

O projeto piloto teve início em agosto de 2008, com uma palestra de sensibilização para 

os servidores dos órgãos envolvidos, proferida pelo consultor Hugo Pena Brandão, em que foram 

abordados os principais conceitos e aplicações da Gestão por Competências.  

A seguir, a equipe do projeto juntamente com alguns servidores do CEDI e da SECIN 

participaram de um treinamento ministrado pelo consultor Hugo Pena Brandão em que foram 

abordados métodos e técnicas para mapeamento de competências técnicas. Após o treinamento, o 

grupo iniciou o mapeamento das competências técnicas dos órgãos. 

Para o mapeamento das competências técnicas, foram realizadas entrevistas com os 

diretores das coordenações e grupos focais, com a participação de diversos servidores, com a 

finalidade de identificar os processos de trabalho, produtos e serviços de cada área. Com essas 

informações, formulou-se preliminarmente um rol de competências que foi submetido a um 

grupo de servidores para refinamento e validação.  
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O rol de competências técnicas foi discutido e refinado em sucessivas reuniões e, no 

CEDI, validado em pesquisa eletrônica encaminhada a todos os servidores. Ao final foram 

definidas 61 competências técnicas no CEDI e 21 competências técnicas na SECIN. 

Definidas as competências técnicas, iniciaram-se os trabalhos para realizar os processos 

de avaliação para identificação das lacunas de competências e elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Individual - PDI. Para auxiliar o processo, foi desenvolvido pelo Centro de 

Informática – CENIN um sistema informatizado. 

O processo compreendeu a avaliação das competências gerais, gerenciais e técnicas e 

elaboração do PDI. Os objetivos eram avaliar em que medida os servidores apresentavam as 

competências requeridas, identificando eventuais lacunas de desenvolvimento, para em seguida 

planejar ações de desenvolvimento para a redução das lacunas identificadas no processo.  

O fluxo operacional do processo consistiu basicamente nos seguintes passos: 

- preparação do formulário de avaliação (era oferecido formulário padrão, mas havia 

possibilidade de alterações tanto pelo servidor como pelo superior hierárquico) 

- autoavaliação 

- avaliação feita por um par 

- avaliação feita pelo superior hierárquico 

- montagem do PDI: a partir das competências que apresentaram lacunas, o servidor 

poderia associar uma série de ações de treinamentos. O chefe deveria validar o plano, podendo 

incluir novas ações de desenvolvimento. 

Inicialmente, para operacionalizar o projeto piloto foi ministrado curso de 4 horas/aula 

com o objetivo de sensibilizar e capacitar os servidores. No curso foi apresentado o seguinte 

conteúdo: revisão de conceitos e aspectos teóricos da Gestão por Competências, discussões sobre 

avaliação e feedback e apresentação da ferramenta de informática. 

Além desse curso oferecido a todos os servidores do CEDI e da SECIN, foram realizadas 

oficinas para os gestores com o objetivo de debater e vivenciar as questões referentes à avaliação 

e à reunião de feedback.  

2.3.3 Resultados do Projeto-piloto 

 Participaram dos processos de avaliação 237 servidores do CEDI e 37 servidores da 

SECIN. No CEDI, 201 servidores (84,81%) concluíram todas as estapas do processo de avaliação 

e 75 servidores (31,65%) concluíram o Plano de Desenvolvimento Individual – PDI. Na SECIN, 

34 servidores (91,89%) concluíram todas as etapas do processo de avaliação e 1 servidor (2,7%) 

concluiu o PDI (não havia sido elaborado o rol de ações de desenvolvimento para a SECIN). 

 Informações gerenciais relevantes puderam ser extraídas do processo, conforme abaixo: 

 - quantidade de servidores com lacunas de competências; 

 - competências com maior número de lacunas; 
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 - competência com menor número de lacunas; 

 - competências gerenciais com maior número de lacunas; 

 - informações específicas sobre pontos fortes e fracos dos servidores; 

 - ações de desenvolvimento com maiores demandas.  

 Essas informações poderiam balizar a construção de planos de treinamento e 

desenvolvimento na Casa, o estabelecimento de perfis de servidores para ocupação de postos de 

trabalho e a identificação de pontos fortes e fracos dos setores. 

 Concluídos os processos de avaliação e montagem dos PDI passou-se à análise do 

projeto-piloto. Foram utilizados grupos focais e enquete eletrônica. Nos grupos focais foram 

ouvidas 48 pessoas. A enquete foi enviada a todos os servidores do CEDI e respondida por 68 

servidores. 

 Aproximadamente 75% dos servidores consultados consideraram que a Gestão por 

Competências pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional e para a melhoria 

dos resultados no trabalho. Nos grupos focais alguns problemas foram levantados, tais como a 

maturidade dos gestores para o processo de avaliação e o caráter político da Casa, que seriam 

dificultadores para aplicação da metodologia nos outros setores. 

 Alguns gestores com equipes de trabalho com grande número de servidores fizeram a 

observação de que a montagem dos formulários tornou-se muito trabalhosa, pois havia 

necessidade de fazê-lo para muitos servidores. A limitação cognitiva natural do ser humano levou 

a uma perda da qualidade das respostas. 

 Houve observação de que o formulário de avaliação apresentava uma quantidade 

excessiva de competências, o que tornou o processo de avaliação demorado e oneroso. 

As competências “Cumprir o horário de trabalho, permanecendo disponível para 

execução de suas atividades” e “Informar em tempo hábil situações que impeçam o seu 

comparecimento ao trabalho” sofreram questionamentos. Servidores argumentaram que não se 

tratavam de competências a serem desenvolvidas e que a escala não seria adequada para avaliá-

las. 

 Quanto à inclusão do par para avaliação, 32% entenderam que não contribui para o 

processo de identificação de lacunas de competências. Falou-se em constrangimento, 

desconforto, receio de contrariar o colega e desgastes nos relacionamentos. 

 Quanto à elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual – PDI, os servidores 

demonstraram dificuldade de se definir o volume correto de capacitação e qual ação pedagógica 

seria mais adequada.  

 Não havia ainda no projeto piloto algumas definições sobre a forma e o prazo para 

realização do PDI pelos servidores. Surgiram dúvidas sobre as implicações do plano como 

obrigatoriedade de cumprimento, carga horária dedicada e flexibilidade para liberação no horário 

de trabalho. 

 Um sistema de informática foi desenvolvido para o projeto piloto. Quando posto em 

produção, ainda havia necessidade de aperfeiçoamento de algumas funcionalidades. Dessa forma, 
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foram relatados problemas tais como falta de clareza em algumas telas, falhas, interrupções no 

sistema e lentidão. Houve relatos de servidores que desistiram do processo pelo excesso de falhas 

no sistema. 

2.3.4 Conclusões da Equipe do Projeto 

 Um ponto frágil da metodologia adotada foi a avaliação para a identificação das lacunas 

de competências. Identificou-se na cultura da Câmara uma forte propensão à leniência, 

ocasionada provavelmente por receio de constranger o colega de trabalho ou de os resultados 

serem usados para algum tipo de punição ou restrição. 

 A complexidade do modelo, ocasionada pela busca de flexibilidade do processo, tornou a 

sistemática muito onerosa e cansativa para os usuários, podendo ter comprometido a participação 

e a qualidade das informações geradas. A equipe entendeu que seria recomendável a 

simplificação do processo com a eliminação de algumas etapas. 

 A inclusão de pares no processo de avaliação mostrou-se problemática. A cultura da 

organização deve ser mais bem preparada para inclusão de novas fontes de avaliação e as 

características dos setores devem ser consideradas. 

 As informações geradas pelos Planos de Desenvolvimento Individuais não se mostraram 

suficientes para a definição e priorização das necessidades de capacitação. Foi relatado que o 

Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento – CEFOR indicou a necessidade de retornar aos 

órgãos para reformular os planos. Ou seja, todo o custo e onerosidade do processo não foram 

suficientes para a oferta de um produto definitivo. 

 O projeto Gestão por Competências com base na metodologia adotada não teve 

prosseguimento na Câmara dos Deputados. Do trabalho realizado alguns produtos são utilizados 

como, por exemplo, as Competências Gerenciais que foram utilizadas pelo CEFOR no 

desenvolvimento de ações de treinamento para Gestores. 

 No ano 2013, a Mesa Diretora aprovou o Ato da Mesa nº 76/2013 (BRASIL, 2013), em 

que instituiu a Política de Recursos Humanos da Câmara dos Deputados. Estão inseridas no Ato 

as Competências individuais gerais e individuais gerenciais, conforme definidas pelo projeto 

Gestão por Competências. 

 Embora a metodologia não tenha se estendido para os outros setores da Organização, a 

experiência adquirida e os produtos desenvolvidos no projeto podem servir de base para futuros 

projetos e ações de Gestão do Desempenho. 
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3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

3.1 Escopo 

Consiste no escopo do presente trabalho realização de alterações normativas que 

possibilitem a reestruturação e sistematização da Gestão do Desempenho na Câmara dos 

Deputados, bem como a reorganização da avaliação para progressão funcional e estágio 

probatório.  

Não pertencem ao escopo do presente trabalho: 

- divulgação da gestão do desempenho na Casa; 

- desenvolvimento de sistema de informática; 

- tramitação legislativa das propostas. 

3.1.1 Objetivo  

O objetivo do projeto é a reestruturação da Gestão do Desempenho na Câmara dos 

Deputados com a consolidação da legislação sobre o tema em um prazo de 10 meses. 

Busca-se com o projeto o estabelecimento de diretrizes normativas para: 

 sistematizar a Gestão do Desempenho para integrá-la aos demais subsistemas de 

Recursos Humanos; 

 realizar o alinhamento dos instrumentos de Gestão do Desempenho com a 

estratégia da Casa; 

 atualizar, integrar e flexibilizar os normativos de avaliação de desempenho 

atualmente existentes (progressão na carreira legislativa e estágio probatório) 

3.1.2 Entregas 

O produtos a serem entregues pelo projeto são: 

 projeto de resolução com as diretrizes gerais da Gestão do Desempenho, 

revogando disposições de normas anteriores; 

 proposta de Ato da Mesa estabelecendo as regras gerais concernentes à progressão 

na Carreira Legislativa; 

 proposta de Portaria do Diretor-Geral estabelecendo as diretrizes operacionais 

sobre estágio probatório e desenvolvimento na carreira legislativa. 
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3.1.3 Estrutura Analítica do Projeto 

Estrutura analítica do projeto estruturada a partir de diretrizes do PMBOK (USA, 2000): 

 

3.2 Cronograma 

Quadro 3: Cronograma 
Entregas Entrega 

predecessora 

Duração 

(meses) 

1- Relatório de situação da Gestão do Desempenho na CD - 3 

2- Relatório sobre a experiência do projeto de Gestão por Competências  - 3 

3- Relatório sobre visitas externas - 2,5 

4- Relatório sobre experiências setoriais com gestão do desempenho na CD - 2,5 

5- Relatório sobre a gestão por competências nos órgãos que foram piloto 2 2,5 

6- Documento com as diretrizes da Gestão do Desempenho para a CD  1, 2, 3, 4, 5 2 

7- Projeto de Resolução sobre Gestão do Desempenho 6 2,5 

8- Proposta de Ato da Mesa sobre progressão na Carreira Legislativa 6 2,5 

9- Proposta de Portaria sobre progressão e estágio probatório 6 2,5 

Duração total do projeto 10 

 

 

Reestruturação da Gestão 
do Desempenho na Câmara 

dos Deputados 

Preparação 

Identificação e estudos 
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externos 
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setores da CD 

Análise da experiência do 
projeto Gestão por 

Competências 

Elaboração de Normas 

Elaboração do Projeto de 
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Elaboração da proposta de 
Ato da Mesa sobre 

progressão na Carreira 
Legislativa 

Elaboração da proposta de 
portaria regulamentando 

progressão e estágio 
probatório 
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Gráfico 2: Cronograma em barras 

 

3.3 Custos 

 Estima-se a equipe em uma quantidade de 6 servidores à disposição do projeto, para 

reuniões e estudos, 8 horas por semana, durante 10 meses. Dessa forma, detalha-se o custo: 

Tabela 3: Custos 

Recurso 

(servidores) 

Tempo Alocado 

(horas) 

Custo por Servidor     

(R$ 162,50/hora) 

Custo Total  

6  320  R$ 52.000,00 R$ 312.000,00 

 

  

Entrega 1

Entrega 2

Entrega 3

Entrega 4

Entrega 5

Entrega 6

Entrega 7

Entrega 8

Entrega 9
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3.4 Qualidade 

Quadro 4: Requisitos de qualidade 

Entregas Requisitos de Qualidade: 

- Projeto de Resolução com as diretrizes gerais da Gestão 

do Desempenho, revogando disposições de normas 

anteriores. 

 

- Alinhamento à estratégia 

- Interligação com os 

principais subsistemas de 

Recursos Humanos 

- Legística 

Proposta de Ato da Mesa estabelecendo as regras gerais 

concernentes à progressão na Carreira Legislativa. 

 

- Alinhamento à estratégia 

- Alinhamento ao projeto 

de Resolução 

- Interligação com os 

principais subsistemas de 

Recursos Humanos 

- Legística 

Proposta de Portaria do Diretor-Geral estabelecendo a 

diretrizes operacionais sobre estágio probatório e 

desenvolvimento na carreira legislativa. 

 

- Alinhamento à estratégia 

- Alinhamento ao projeto 

de Resolução 

- Interligação com os 

principais subsistemas de 

Recursos Humanos 

- Legística 

 

  



33 

 

3.5 Recursos humanos 

Equipe de seis servidores, com as seguintes características: 

- 2 servidores da Seção de Avaliação e Desenvolvimento Funcional da Coordenação de 

Recursos Humanos; 

- 2 servidores do Cefor, com conhecimento ou experiência na área de Gestão do 

Desempenho; 

- 1 assessor da Diretoria de Recursos Humanos; 

- 1 servidor da Assessoria Jurídica do Departamento de Pessoal.  

 

3.6 Comunicações 

 Nas primeiras reuniões da equipe de projeto pretende-se planejar o gerenciamento das 

comunicações. As comunicações com a equipe e as partes interessadas ocorrerão principalmente 

por meio de correio eletrônico e reuniões.  

Na coleta de informações poderão ser utilizadas ações como reuniões, visitas técnicas, 

pesquisas, entrevistas, grupos focais, estudos e eventos como palestras, cursos e seminários. Para 

organizar as informações pretende-se registrar os eventos utilizando-se de relatórios e atas. 

A distribuição das informações deverá ocorrer de forma ampla para a equipe de projeto e 

de forma seletiva para os steakholders, de forma a não sobrecarregá-los desnecessariamente. 

Pretende-se estruturar e organizar as informações para que a comunicação com os steakholders 

seja objetiva, direta e efetiva. 

Para o armazenamento das informações do projeto, pretende-se definir um repositório 

único e de fácil acesso, podendo ser uma pasta pública na Casa ou algum sítio de armazenamento 

na “nuvem”. No plano de gerenciamento será definido o método de indexação das informações 

de forma a assegurar que elas sejam recuperadas de forma rápida e eficiente. 

3.7 Riscos 

No Quadro a seguir, são relacionados os principais riscos do projeto e as ações para 

abordá-los:  
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Quadro 5: Riscos 
Risco Criticidade Ação 

Resistências decorrentes da cultura da 

Casa 

 

Alta Fazer um trabalho de convencimento dos 

stakeholders demonstrando a importância e as 

vantagens de se reorganizar a Gestão do 

Desempenho na Casa. 

Inadequação jurídica 

 

Moderada Buscar apoio da Assessoria Jurídica do 

Departamento de Pessoal para a elaboração das 

propostas de normas. 

Desinteresse da direção política da 

Casa 

 

Alta Demonstrar os benefícios políticos que 

poderiam advir de um trabalho que visa 

melhorar a gestão de pessoas na Casa. 

3.8 Aquisições 

Atualmente existe um sistema de gestão da avaliação de desempenho na Casa que atende 

ao processo de trabalho atual. Com o aperfeiçoamento do processo de trabalho, serão necessários 

pequenos ajustes no sistema informatizado. Além dessa provável alteração, não haverá 

necessidade de aquisições. 

3.9 Partes interessadas 

Pretende-se realizar reuniões prévias com os principais stakeholders para apresentar os 

objetivos e intenções do projeto, assim como para identificar as principais expectativas com a 

Gestão do Desempenho. Abertura para o diálogo e informações sobre o desenvolvimento do 

projeto serão as estratégias principais para gerir os interesses conflitantes e buscar o engajamento 

dos stakeholders. Pode-se identificar como stakeholders do projeto: 

- Diretoria-Geral; 

- Diretoria de Recursos Humanos; 

- Mesa Diretora; 

- Cefor; 

- demais Órgãos da Casa; 

- gestores; 

- servidores; 

- sociedade. 
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3.10 Continuidade das ações implementadas 

 De imediato, com a aprovação das normas propostas haveria uma melhoria de processos 

de trabalho já existentes e atualmente geridos pela Seção de Avaliação e Desenvolvimento 

Funcional – Sadef, da Coordenação de Recursos Humanos do Departamento de Pessoal. 

 Projetos futuros relacionados à Gestão do Desempenho poderiam ser desenvolvidos e 

demandariam uma melhor estruturação da área de Recursos Humanos. Como exemplo, seria a 

estruturação dos setores como a Sadef e o Programa de Valorização do Servidor – Proser, para 

atuar no suporte metodológico a iniciativas de gestão de competências técnicas nos setores 

interessados da Casa. Ou atuação como consultoria interna em iniciativas relacionadas à Gestão 

do Desempenho tendo como base os fundamentos que constarão na Resolução proposta. 

4 CONCLUSÃO 

 A partir das análises empreendidas no presente trabalho, pode-se considerar como 

fundamental para uma organização do porte da Câmara dos Deputados a existência de um 

sistema formal de Gestão do Desempenho. Atualmente, os instrumentos existentes na Casa não 

apresentam a efetividade necessária para auxiliar a boa Gestão do Desempenho. 

No presente trabalho, foram identificadas as finalidades de um sistema de avaliação de 

desempenho, passando por métodos tradicionais e contemporâneos, destacando os erros e 

limitações de cada método. Estas informações teóricas podem embasar iniciativas futuras de 

Gestão do Desempenho na Casa. 

 Destacam-se ainda as experiências da Casa sobre o tema, quando foram apresentados os 

principais processos e estudos sobre a Gestão do Desempenho na Casa, quais sejam, avaliação de 

desempenho para estágio probatório e progressão funcional e o Projeto Estratégico Gestão por 

Competências. As experiências apresentadas demonstram a complexidade do tema e trazem 

lições que podem direcionar a evolução da gestão na Casa. 

 A proposta de projeto busca estabelecer as bases pra uma evolução sustentável da Gestão 

do Desempenho na Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, busca organizar, atualizar e 

sistematizar os instrumentos de Gestão do Desempenho formais existentes na Casa.  

Considerando o regime jurídico administrativo a que o serviço público está sujeito, o 

projeto se baseia em uma intervenção nas normas que possibilite a evolução permanente dos 



36 

 

processos de trabalho relacionados ao tema. Para possibilitar essa evolução, faz-se necessária a 

flexibilização normativa, estabelecendo diretrizes gerais nas normas de maior hierarquia e dando 

maior poder regulamentador às normas de menor hierarquia. 

 Pretende-se ainda estabelecer bases normativas para possibilitar futuras ações de Gestão 

do Desempenho. Abrir possibilidades, por exemplo, para projetos relacionados a avaliação de 

competências técnicas, avaliação de setores de trabalho, avaliação de competências 

organizacionais e  avaliação de potencial para futuros gestores. 
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ANEXO I 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

(Anexo I à Portaria-DG nº 70, de 1997) 

Servidor(a):    Ponto:  

Categoria Funcional:  
Atribuição:    Lotação:    Período de Avaliação: de              a  

FATORES DE AVALIAÇÃO 
I - assiduidade / pontualidade - comparecimento ao local de trabalho, independentemente de afastamentos 

considerados como de efetivo exercício; cumprimento de horários para apresentação no local de trabalho e em 

reuniões previamente convocadas. 

a) comparecimento - 01 a 100:       ___    

b) pontualidade - 01 a 100:       ___      

II - disciplina / urbanidade - comportamento de acordo com as orientações da área de trabalho e normas internas da 

Casa; facilidade de contatos com colegas, superiores e o público em geral. 

a) advertências e/ou suspensões  - Sim (S) ou Não (N):    N    . 

b) urbanidade - 01 a 100: _________ 

III - iniciativa - agilidade para obter soluções em situações de trabalho.  

01 a 100: _________ 

IV - produtividade - volume das tarefas executadas, de acordo com o solicitado pela chefia; exatidão, ordem, 

limpeza e forma de apresentação dos trabalhos. 

a) qualidade de trabalho - 01 a 100: _________ 

b) quantidade de trabalho - 01 a 100: _________ 

V - responsabilidade - consciência das atribuições do cargo; capacidade de responder por seus atos. 

01 a 100: _________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Avaliador / ponto: ____________________________________________________________________ 

Qualificação (Cargo): _____________________________________________ Data: ____/_____/_____ 

_______________________________ 

Assinatura 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Manifestação do Avaliado 

(   ) - concordo 

(   ) - discordo (apresentar as razões)               ___________________________                                                               

Assinatura do Avaliado      
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ANEXO II 

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 39, DE 1982 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

(Art. 15 da Resolução nº 39, de 1982) 

Nome do Servidor:..................................................................................................................................... 

Categoria Funcional:....................................................................................  Período de Avaliação 

Classe: ........................................................................................................ De......../. ....../........ 

Referência:.................................................................................. ................ À .........../......../...... 

Órgão de Exercício:......................................................................................  

1. QUANTIDADE E QUALIDADE DO TRABALHO 

Volume de trabalho produzido, levando-se em conta a complexidade, a 

capacidade de aprendizagem e o tempo de execução, sem prejuízo da qualidade. 

Capacidade de desempenhar as tarefas com cuidado, exatidão e precisão. 

5 pontos 

10 pontos 

20 pontos 

30 pontos 

40 pontos 

2. INICIATIVA E COOPERAÇÃO 

Capacidade de visualizar situações e agir prontamente, assim como de apresentar 

sugestões ou idéias tendentes ao aperfeiçoamento do serviço. 

Contribuição espontânea ao trabalho de equipe para atingir o objetivo. 

5 pontos 

10 pontos 

15 pontos 

20 pontos 

3. ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

Presença permanente no local de trabalho. 

Cumprimento do horário estabelecido. 

5 pontos 

10 pontos 

15 pontos 

4. URBANIDADE E DISCIPLINA 

Relacionamento com os colegas e as partes. Observância da hierarquia e respeito 

às normas legais e regulamentares. 

5 pontos 

10 pontos 

15 pontos 

5. SOMATÓRIO DOS PONTOS ATRIBUÍDOS AO SERVIDOR Total de  pontos 

AVALIADOR                                                                                     Data ...../......../.......  

Assinatura 

Qualificação 
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ANEXO III 

Ficha de Avaliação de Desempenho Funcional 

(Anexo à Portaria nº 145/2008) 

Nome do Servidor:         Ponto: 

Padrão:       Cargo Efetivo:  

Lotação:      Período de Avaliação:  

Utilize a seguinte escala para realizar a avaliação de desempenho 

 1 – Insatisfatório 

 2 – Abaixo do esperado 

 3 – Atende ao esperado 

 4 – Supera o esperado 

 5 – Apresenta em nível de excelência, sendo referência para outros servidores 

Avaliação de Desempenho   

Critério Itens Peso Nota Nota  

Ponderada 

Total de 

pontos de 

cada critério 

Total de 

pontos 

ajustado 

 

QUANTIDADE E 

QUALIDADE DO 

TRABALHO 

Desenvolve o trabalho em volume 

adequado, consideradas a capacidade 

individual, a complexidade das tarefas e a 

quantidade demandada. 

2     

Organiza suas atividades diárias para 

realizá-las no prazo estabelecido. 

2   

Realiza, com qualidade, as atividades que 

lhe são designadas. 

4   

 

INICIATIVA E 

COOPERAÇÃO 

Identifica situações e age prontamente, 

antecipando-se às demandas do trabalho. 

1     

Apresenta sugestões para o 

aperfeiçoamento do serviço. 

1   

Colabora com os colegas de trabalho, 

visando manter a coesão e a harmonia na 

equipe. 

1   

Busca novos conhecimentos que 

contribuam para o desenvolvimento dos 

trabalhos. 

1   

 

ASSIDUIDADE E 

PONTUALIDADE 

Permanece regularmente no local de 

trabalho para execução de suas atribuições. 

1     

Cumpre o horário estabelecido. 1   

Informa tempestivamente imprevistos que 

impeçam o seu comparecimento ou 

cumprimento do horário. 

1   

 

URBANIDADE E 

DISCIPLINA 

Relaciona-se bem com os colegas de 

trabalho. 

1     

Trata com cortesia e respeito as pessoas que 

utilizam os serviços do setor. 

1   

Age de acordo com as normas legais e 

regulamentares. 

1   

 

Total da avaliação  

 


