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RESUMO EXECUTIVO 

  

 

Trata-se de coletânea que reúne a tradução de textos relacionados a 
sistemas de gestão de desempenho praticados em países de primeiro mundo e em grandes 
corporações, duas delas na área de informática e outra do setor automobilístico. Buscou-se 
transcrever as fontes consultadas com a máxima fidelidade possível, com introduções de 
notas pelos tradutores de forma parcimoniosa e apenas quando estritamente necessárias. O 
volume traz a lume perspectivas de grande valia na análise da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 32, de 2020, na medida em que denota abordagem que não é explorada nem 
no texto constitucional vigente nem nas alterações veiculadas pela referida proposta.  

 

Palavras-chave: administração pública, gestão de desempenho, servidores públicos, direito 
comparado em administração pública, experiência internacional em gestão de desempenho, 
recursos humanos 
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1 PREFÁCIO 

É com satisfação que a Consultoria Legislativa disponibiliza para os 

parlamentares e para o público em geral, em atendimento à solicitação de trabalho formulada 

pelo ilustre Deputado Professor Israel, coordenador da Frente Parlamentar do Serviço 

Público, a presente coletânea. Foram fielmente traduzidas para o português, na compilação 

feita, normas jurídicas, manuais de serviço e artigos que permitem ao leitor acesso ao sistema 

de avaliação de desempenho praticado em países de ponta e em empresas de grande porte. 

No último caso, por meio de material relacionado à Toyota, vai-se além, porque se encontra 

contemplado artigo que ilustra a metodologia de administração de recursos humanos da 

empresa em seu conjunto, o que permitirá aos que acessarem o texto situarem o subsistema 

de avaliação de desempenho daquela companhia no universo a que pertence. 

O material coletado traz a lume as distorções produzidas pela reforma 

constitucional de 1998 e as dificuldades então criadas para o processo de aprimoramento do 

aparelho administrativo estatal. Adotou-se um modelo em que a avaliação de desempenho 

dos servidores públicos assume caráter exclusivamente punitivo, tudo que a experiência 

internacional documentada neste volume desaconselha e desautoriza. Na lógica implantada 

pela EC 19/98, o servidor não é estimulado a ter bom desempenho ou a atender aos objetivos 

da organização em que se insere; terá como único alvo a preservação de seu cargo. A lógica 

daí resultante conduz a resistências corporativas, comprovadas pelo expressivo número de 

categorias às quais se concedeu tratamento diferenciado ao longo da tramitação da 

proposição relacionada ao tema (Projeto de Lei Complementar nº 248, de 1998). 

A prática internacional, a julgar pelos sistemas adotados nos países 

alcançados pela coletânea e nas empresas sobre as quais se obtiveram informações, caminha 

em sentido oposto. Tudo que a avaliação de desempenho não pode, de acordo com as 

metodologias contempladas neste volume, é ser enxergada pelos avaliados de modo negativo. 

São três os pilares que informam os sistemas descritos no material traduzido, nenhum deles 

contemplado pela lógica constitucional estabelecida em 1998: (i) recompensar o desempenho 

acima dos padrões considerados satisfatórios; (ii) adotar medidas para corrigir o desempenho 

considerado insuficiente; (iii) ajustar o desempenho aos objetivos da organização e aos 

resultados por ela visados. 

Em alguns dos casos examinados se afasta qualquer dúvida que se possa 

manter acerca da distância que a Constituição brasileira guarda dos referidos pressupostos. 

http://www.camara.leg.br/conle
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No sistema de avaliação de desempenho aplicado no Reino Unido, há regras apartadas, 

traduzidas neste volume, para o servidor cujo desempenho, a despeito das medidas de ajuste 

adotadas no âmbito do sistema de avaliação, continua com produção inferior à desejada. Não 

se confundem os dois conjuntos de normas, portanto. Ainda se registra, como curiosidade, 

que apenas a categoria encarregada da gestão pública, corpo profissional efetivo que serve de 

elo com a classe política, é avaliada, porque se entende que seu bom rendimento assegurará 

a eficácia do aparato estatal. 

Também chama a atenção o já referido sistema de recursos humanos 

implementado na Toyota, que se baseia em um binômio permanente, a identificação e a 

solução de problemas, com base no pressuposto lógico de que nenhum planejamento será 

totalmente eficaz, premissa que se estende ao sistema de avaliação de desempenho. Naquela 

empresa, e é esta a razão de inclui-la na coletânea, os empregados são estimulados a 

identificar distorções e cercados da garantia de que isto não porá em risco sua relação com a 

companhia. O cuidado desnuda o equívoco da lógica adotada pela Constituição brasileira, 

que induz à ocultação de dificuldades de desempenho, à luz da perspectiva de que a única 

finalidade do sistema que o avalia é a preservação ou não do cargo ocupado pelo avaliado. 

Não se trata apenas de conferir ao tema uma abordagem humanista, que 

ao cabo sempre deve prevalecer em questões vinculadas a seres humanos, mas de introduzir 

na discussão um viés pragmático incontrastável. Os exemplos colhidos não são levados a 

efeito em entidades beneficentes e o denominador comum entre os países elencados se situa 

na credibilidade desfrutada pelas respectivas administrações públicas. Assim, a minuciosa 

consideração dos modelos que representam na discussão da reforma administrativa revela-

se absolutamente compatível com os objetivos que a Proposta de Emenda à Constituição nº 

32, de 2020, ao cabo visa. 

A coletânea contempla, entre as empresas privadas incluídas em seu bojo, 

exemplo discrepante do modelo adotado pela Toyota7. A Microsoft, embora se preocupe 

em recompensar desempenhos acima da média, utiliza um sistema de classificação forçada, 

no qual parte da equipe, a de pior rendimento, está condenada a ser descartada. Cria-se um 

ambiente de competição e desconfiança, que demonstra a relevância do tema abordado ao 

longo deste estudo e os cuidados que devem ser adotados em sua implementação. 

As experiências traçadas levam à convicção de que os que se debruçarem 

sobre a presente coletânea enxergarão caminhos alternativos e sem nenhuma dúvida 

http://www.camara.leg.br/conle
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promissores, a serem trilhados na apreciação da reforma administrativa. Alude-se a que o 

aperfeiçoamento da máquina estatal passa, necessária e previamente, pela implementação de 

uma gestão de desempenho que, baseada nos três pilares antes mencionados, estimule o 

comportamento dos servidores em direção à realização de resultados predefinidos e 

alinhados com os objetivos organizacionais, aspecto não contemplado pela Proposta de 

Emenda à Constituição nº 32, de 2020. 

Os consultores que organizaram a coletânea e efetivaram a tradução dos 

textos compilados não podem deixar de registrar seu agradecimento aos servidores Liana 

Kresch Borba e João Carlos Afonso Costa, sem os quais não teriam sido reduzidos a termo 

as inúmeras e complexas figuras inseridas no material traduzido. A menção justamente 

elogiosa se estende à equipe de pesquisa do Centro de Documentação e Informação da 

Câmara dos Deputados, responsável pela coleta do material compilado, à qual se dirige 

merecido reconhecimento, na pessoa de sua coordenadora, Suzana Peixoto da Conceição 

Zveiter. 
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2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

I – ESTADOS UNIDOS 

MANUAL PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS1 

Este manual foi desenvolvido para supervisores e funcionários federais e 

apresenta um processo de oito etapas para o desenvolvimento de planos de desempenho dos 

funcionários, alinhados com as metas organizacionais e aptos a atingi-las. Também fornece 

diretrizes para descrever elementos e padrões de desempenho que não apenas atendam aos 

requisitos regulamentares, mas também maximizem a capacidade de os planos de 

desempenho focarem os esforços dos funcionários no sentido de alcançar os objetivos do 

grupo. 

Os métodos apresentados aqui são projetados para desenvolver elementos 

e padrões que medem as realizações dos funcionários e da unidade de trabalho, ao invés de 

desenvolver outros parâmetros que são frequentemente usados na avaliação de desempenho, 

tais como apurar comportamentos ou competências. Embora este manual inclua uma 

discussão sobre a importância de medidas de equilíbrio organizacional, o foco principal aqui 

apresentado é medir as realizações. 

Consequentemente, muitas das informações apresentadas nas cinco 

primeiras etapas do processo aqui descrito se aplicam quando supervisores e funcionários 

desejam apurar os resultados. Contudo, o material apresentado nas etapas 6 a 8 sobre o 

desenvolvimento de padrões, o monitoramento do desempenho e a verificação do plano de 

desempenho se aplicam a todas as abordagens de avaliação. 

O manual contém os seguintes capítulos e apêndices: 

• CAPÍTULO 1 fornece a base e o contexto da gestão de desempenho 

que precisam ser assimiladas antes de se iniciar o processo de oito 

etapas 

• CAPÍTULO 2 define realizações, que constituem a chave para usar 

este manual com sucesso 

 
1 Título original: A Handbook for Measuring Employee Performance, extraído de https://www.opm.gov/policy-data-
oversight/performance-management/measuring/employee_performance_handbook.pdf . 

http://www.camara.leg.br/conle
https://www.opm.gov/policy-data-oversight/performance-management/measuring/employee_performance_handbook.pdf
https://www.opm.gov/policy-data-oversight/performance-management/measuring/employee_performance_handbook.pdf
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• CAPÍTULO 3 inclui uma descrição detalhada do processo de oito 

etapas para o desenvolvimento de planos de desempenho dos 

funcionários, alinhados com as metas organizacionais e aptos a atingi-

las 

• CAPÍTULO 4 fornece ferramentas de estudo, incluindo questionário 

de acompanhamento e referência para o processo de oito etapas 

• OS APÊNDICES contêm padrões de exemplo que foram escritos 

especificamente para programas de avaliação que avaliam o 

desempenho nos elementos em cinco, três e dois níveis. 

Depois de ler o material de instrução, estudar os exemplos e completar os 

exercícios deste livro, você deve ser capaz de: 

• DESENVOLVER um plano de desempenho que alinhe o 

desempenho individual com objetivos organizacionais 

• USAR uma variedade de métodos para avaliar as realizações 

individuais e da unidade de trabalho 

• DETERMINAR a diferença entre atividades e realizações 

• EXPLICAR os requisitos regulamentares para planos de desempenho 

de funcionários 

  

http://www.camara.leg.br/conle
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CAPÍTULO 1 - GESTÃO DE DESEMPENHO: ANTECEDENTES E 

CONTEXTO 

Lembra-se da história do estudante ingênuo em seu primeiro curso de 

literatura inglesa, que estava preocupado porque não sabia o que significava “prosa”? 

Quando descobriu que a prosa era um discurso comum, exclamou: “Uau! Eu tenho falado 

prosa toda a minha vida!" 

Gerenciar bem o desempenho é como falar prosa. Muitos gerentes 

"falam" e praticam a gestão de desempenho eficaz de forma natural, todos os seus 

supervisores fazem isto, mas não sabem! 

Algumas pessoas assumem erroneamente que a gestão de desempenho se 

preocupa apenas com os requisitos regulamentares para avaliar e classificar o desempenho. 

Na realidade, atribuir classificações aos funcionários é apenas uma parte do processo geral (e 

talvez a parte menos importante). 

A gestão de desempenho é um processo sistemático que compreende: 

• planejar o trabalho e definir as expectativas 

• monitorar continuamente o desempenho 

• desenvolver a capacidade de realizar 

• avaliar periodicamente o desempenho 

• recompensar o bom desempenho 

As revisões feitas em 1995 na avaliação de desempenho em todo o 

governo e os regulamentos de prêmios apoiam o gerenciamento de desempenho “natural”. 

Muito cuidado foi adotado para garantir que os requisitos estabelecidos por estes 

regulamentos complementariam e não conflitariam com os tipos de atividades e ações que 

gerentes eficazes praticam de forma intuitiva. 

PLANEJAMENTO Em uma organização eficaz, o trabalho é planejado 

com antecedência. Planejamento significa definir expectativas de desempenho e metas para 

grupos e indivíduos canalizarem seus esforços para alcançar os objetivos organizacionais. 

Envolver os funcionários em um processo de planejamento irá ajudá-los a entender os 

objetivos da organização, o que precisa ser feito, por que precisa ser feito e como deve ser 

feito. 

http://www.camara.leg.br/conle
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Os requisitos regulamentares para o planejamento do desempenho dos 

funcionários incluem o estabelecimento dos elementos e padrões a serem utilizados em 

planos de avaliação de desempenho. Tanto os elementos de desempenho quanto os padrões 

que os avaliam devem ser mensuráveis, compreensíveis, verificáveis, equitativos e 

alcançáveis. Por meio de elementos críticos, os funcionários são responsabilizados como 

indivíduos para atribuições de trabalho ou de responsabilidades. Os planos de desempenho 

dos funcionários devem ser flexíveis para que eles possam ser ajustados de forma a alterar os 

objetivos do programa e os critérios para se levar a efeito o trabalho. Quando usados de 

forma eficaz, estes planos podem ser instrumentos de trabalho benéficos, que são discutidos 

com frequência, e não apenas pedaços de papel arquivados em uma gaveta e consultados 

apenas quando a avaliação dos funcionários se torna necessária. 

OS CINCO PRINCIPAIS COMPONENTES DA GESTÃO DE DESEMPENHO 

 

 

MONITORAMENTO Em uma organização eficaz, atribuições e 

projetos são monitorados continuamente. Monitorar bem significa medir consistentemente 

o desempenho e fornecer feedback contínuo para funcionários e grupos de trabalho sobre a 

evolução que apresentam no sentido de alcançar seus objetivos.  

Os requisitos regulamentares para monitorar o desempenho incluem a 

realização de análises do desenvolvimento funcional em conjunto com os funcionários, onde 

PLANEJAMENTO

Estabelecer metas e medidas

Estabelecer e comunicar elementos 
e padrões de desempenho

MONITORAMENTO

Medir o desempenho

Fornecer feedback

Acompanhar o desenvolvimento 
do servidor

DESENVOLVIMENTO

Lidar com o baixo 
desempenho

Melhorar o bom desempenho

AVALIAÇÃO

Resumir o desempenho

Classificar o servidor

RECOMPENSA

Reconhecer e recompensar 
o bom desempenho
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seu desempenho é comparado com elementos e padrões previamente estabelecidos. O 

monitoramento contínuo fornece ao supervisor a oportunidade para verificar o grau em que 

os funcionários atendem aos padrões predeterminados e para fazer mudanças em padrões 

irreais ou problemáticos. Ao monitorar continuamente, os supervisores podem identificar o 

desempenho inaceitável a qualquer momento durante o período de avaliação e fornecer 

assistência para lidar com este desempenho, ao invés de esperar até o fim do período em que 

o resultado da avaliação final é definido. 

DESENVOLVIMENTO Em uma organização eficaz, as necessidades 

de desenvolvimento dos funcionários são avaliadas e enfrentadas. Desenvolver, neste caso, 

significa aumentar a capacidade para realizar, por meio de treinamento, mediante a definição 

de atribuições que introduzem novas habilidades ou mais níveis de responsabilidade e a 

melhoria dos processos de trabalho ou outros métodos. Fornecer aos funcionários 

oportunidades de treinamento e desenvolvimento incentiva o bom desempenho, fortalece as 

habilidades e as competências relacionadas ao trabalho e os auxilia a acompanharem as 

mudanças no local de trabalho, como a introdução de novas tecnologias. 

A execução dos processos de gestão de desempenho fornece uma 

excelente oportunidade para supervisores e funcionários identificarem necessidades de 

desenvolvimento. Se houver planejamento e monitoramento do trabalho, deficiências de 

desempenho tornam-se evidentes e serão identificadas. Áreas para melhorar o bom 

desempenho também se destacam, e ações podem ser tomadas para ajudá-los a obterem 

ainda mais sucesso em suas atividades. 

AVALIAÇÃO As organizações consideram útil avaliar periodicamente o 

desempenho do funcionário. Isto ajuda a comparar o desempenho ao longo do tempo ou 

em um conjunto de funcionários. As organizações precisam saber quais são seus melhores 

desempenhos. 

No contexto dos requisitos formais de avaliação de desempenho, a 

avaliação significa apurar o desempenho do funcionário ou do grupo em relação aos 

elementos e padrões de um plano de desempenho e o resultado do que houver sido 

registrado. A valoração do trabalho registrado é atribuída de acordo com os procedimentos 

incluídos no programa de avaliação da organização. 

Ela deve ser baseada no trabalho executado durante todo o período de 

avaliação. A valoração do trabalho registrado tem influência em várias outras ações de 

http://www.camara.leg.br/conle


13 
 

 

Magno Mello e Lília Ribeiro 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

pessoal, como a concessão de aumentos salariais dentro do mesmo nível e a determinação 

de crédito decorrentes de cenários no qual ocorra redução na força de trabalho. 

RECOMPENSA Em uma organização eficaz, as recompensas são 

usadas com frequência e de forma eficaz. 

Recompensar significa reconhecer funcionários, individualmente e como 

membros de grupos, por seu desempenho e pelo reconhecimento de suas contribuições para 

a missão do órgão em que se inserem. 

Um princípio básico da gestão eficaz é que todo comportamento é 

controlado por suas consequências. Estas consequências podem e devem ser formais e 

informais, assim como positivas e negativas. 

Bons gerentes não esperam que sua organização solicite indicações para 

prêmios antes de reconhecer um bom desempenho. O reconhecimento é uma parte contínua 

e natural da experiência do dia a dia. Muitas das ações que recompensam o bom desempenho, 

como dizer “obrigado”, não exigem uma autoridade reguladora específica. No entanto, os 

regulamentos de prêmios fornecem uma ampla gama de modalidades que as recompensas 

mais formais podem assumir, como pecúnia, folga e outros itens de reconhecimento. Os 

regulamentos também cobrem uma variedade de contribuições que podem ser 

recompensadas, desde sugestões até realizações do grupo. 
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GESTÃO DE DESEMPLENHO 

COMO PRÁTICA  

Bons gerentes falam e 

praticam gestão de desempenho eficaz 

durante toda a vida, e executam cada 

componente-chave de como proceder de 

forma correta. Eles não apenas definem 

metas e planejam o trabalho rotineiramente, 

mas também medem a evolução em direção 

a estas metas e dão feedback aos funcionários. 

Estabelecem padrões elevados, mas também 

tomam o cuidado de desenvolver as 

habilidades necessárias para alcançá-los. 

Também usam recompensas formais e 

informais como forma de reconhecer o 

comportamento e os resulta 

dos obtidos pelos que 

cumprem sua missão. Todos os cinco 

componentes trabalhando juntos e 

apoiando uns aos outros definem um 

gerenciamento de desempenho natural e 

eficaz. 

Planos de Desempenho dos servidores 

Os funcionários devem saber o que precisam fazer para desempenhar suas 

funções de forma aceitável. As expectativas para o desempenho do funcionário são 

estabelecidas em planos de desempenho. Os planos de desempenho dos funcionários são 

escritos, ou de outra forma são registrados os elementos de desempenho que estabelecem o 

desempenho esperado. Um plano deve incluir todos os elementos críticos e não críticos em 

seus padrões de performance. 

Os elementos de desempenho ditam aos funcionários o que eles devem 

fazer e os padrões os advertem sobre o quão bem eles devem cumprir suas tarefas. 

Desenvolver elementos e padrões que sejam compreensíveis, mensuráveis, atingíveis, justos 

UMA NOTA SOBRE PLANOS DE 
DESEMPENHO 

Este manual aborda o desenvolvimento de 
planos de desempenho de funcionários. No 
entanto, há outro tipo de plano de 
desempenho sobre o qual você precisa estar 
ciente. A Lei de Desempenho e Resultados 
do Governo de 1993 determina que cada 
órgão prepare um plano de desempenho 
anual cobrindo cada atividade do programa 
estabelecido em seu orçamento. Estes 
planos de desempenho organizacional: 

• estabelecem o nível do programa e 
metas de desempenho objetivas, 
quantificáveis e mensuráveis 

• descrevem os recursos operacionais 
necessários para cumprir esses 
objetivos 

• estabelecem indicadores de 
desempenho a serem usados para 
avaliar os resultados de cada 
programa 

São utilizados planos de desempenho 
organizacional durante a Etapa 1 das oito 
etapas apresentadas neste manual. Planos de 
desempenho organizacional são 
fundamentais no processo de alinhamento 
do desempenho do funcionário com os 
objetivos organizacionais. 
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e desafiadores é vital para a eficácia do processo de avaliação de desempenho e é do que trata 

este manual. 

Os regulamentos federais definem três tipos de elementos: elementos 

críticos, elementos não críticos e elementos de desempenho adicionais. Os programas de 

avaliação dos órgãos são obrigados a usar elementos críticos (embora eles possam escolher 

identificá-los de outra forma), mas o recurso às duas outras espécies fica a critério do órgão. 

Antes de continuar a leitura deste manual, você deve entrar em contato com o escritório de 

recursos humanos para determinar os tipos de elementos que seu programa de avaliação 

permite. 

ELEMENTOS CRÍTICOS Um 

elemento crítico é uma atribuição ou responsabilidade de 

tal importância que um desempenho inaceitável na sua 

execução resultaria na determinação de que o desempenho 

geral do funcionário deve ser considerado igualmente 

inaceitável. Os regulamentos exigem que cada funcionário 

tenha pelo menos um elemento crítico em seu plano de 

desempenho. Mesmo sem que se determine um número 

máximo a ser incluído na quantidade de elementos críticos 

possíveis, a maioria dos especialistas no campo da gestão 

de desempenho concorda que entre três e sete elementos 

críticos são apropriados para a maioria das situações de 

trabalho. 

Os elementos críticos são a base da 

responsabilidade individual da gestão do desempenho do 

funcionário. Desempenho inaceitável é definido na Seção 

4301 (3) do título 5, Código dos Estados Unidos, como 

falha em um ou mais elementos críticos, o que pode 

resultar na transferência, remoção ou rebaixamento do 

funcionário. Consequentemente, os elementos críticos 

devem descrever as atribuições de trabalho e as 

responsabilidades que estão sob o controle do 

funcionário. Para a maioria dos funcionários, significa que 

UMA NOTA SOBRE 
DESEMPENHO DE 
GRUPO OU EQUIPE 

O termo “desempenho de 
grupo ou equipe” pode ser 
confuso em determinadas 
situações. Quando dizemos 
que os elementos críticos 
não podem descrever 
desempenho de grupo, 
estamos afirmando que o 
desempenho do grupo como 
um todo não pode ser usado 
como um elemento crítico. 

Isto não impede que se 
descreva a contribuição de 
um indivíduo para o grupo 
como um elemento crítico. 
A chave para distinguir entre 
desempenho de grupo e a 
contribuição individual para 
o grupo é que o desempenho 
do grupo é medido em um 
nível agregado, não para um 
único funcionário. A 
contribuição de um 
indivíduo para o grupo é 
medida na avaliação 
individual do funcionário. 
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elementos críticos não podem descrever o desempenho de um grupo. Contudo, um 

supervisor ou gerente pode e deve ser responsabilizado por acompanhar se os resultados 

medidos em nível de grupo ou equipe são alcançados. Elementos críticos para avaliar o 

desempenho do grupo podem ser cabíveis para incluir no plano de desempenho de um 

supervisor, gerente ou líder de equipe sobre o que pode ser razoavelmente esperado no 

comando da produção e na utilização dos recursos necessários para atingir os resultados (ou 

seja, para que possam ser responsabilizados individualmente). 

ELEMENTOS NÃO CRÍTICOS Um elemento não crítico é uma 

dimensão ou aspecto de desempenho individual, de equipe ou organizacional, que não 

constitui elemento crítico e é utilizado na avaliação do servidor. Aspectos importantes de 

elementos não críticos incluem: 

• IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR MEDIDAS DE CARÁTER 

NEGATIVO A deficiência em um elemento não crítico não pode ser 

usada como base para uma ação de teor negativo baseada no 

desempenho, como um rebaixamento ou uma remoção. Apenas 

elementos críticos podem ser usados com este intuito. Além disto, se 

um funcionário apresenta deficiência em um elemento não crítico, o 

desempenho do funcionário não pode ser classificado como 

inaceitável com base nesta falha. 

• DESEMPENHO DO GRUPO Elementos não críticos são o único 

critério por meio do qual o órgão pode incluir o desempenho do grupo 

ou da equipe como um elemento do plano de desempenho apto a ser 

computado no resumo da avaliação do servidor. Por exemplo, 

organizações estruturadas em equipe podem usar um elemento não 

crítico para planejar, monitorar e avaliar a equipe no cumprimento de 

seus objetivos. Para fazer isto, o plano de desempenho de cada 

membro da equipe incluiria o elemento "equipe" (ou seja, um 

elemento não crítico) e a avaliação da equipe naquele elemento seria 

computada no resumo da avaliação de cada membro da equipe. 

• QUANDO NÃO PODEM SER USADOS Elementos não críticos 

não podem ser usados na avaliação de programas que usam apenas 

dois níveis para resumir o desempenho avaliado. Isto ocorre porque 
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eles não teriam efeito na avaliação do desempenho e, por definição, 

não devem afetar o respectivo resultado. (Ou seja, em um programa 

que admita dois níveis de avaliação, a falha em elementos não críticos 

não pode resultar em que a avaliação do servidor obtenha se 

transforme em Inaceitável, e as avaliações de elementos não críticos 

não podem elevar o resultado da avaliação para totalmente bem-

sucedido se houver deficiência em um elemento crítico.) 

• PODE AFETAR MUITO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO Às 

vezes, a expressão “não crítico” é interpretada como “não tão 

importante”. Antes de 1995, esta interpretação foi prescrita pelo 

regulamento. Agora, no entanto, dependendo de como um programa 

de avaliação é projetado, poderá não ser o caso. Mesmo se 

considerando que elementos não críticos não podem resultar na 

classificação da avaliação de desempenho como inaceitável, programas 

de avaliação podem ser 

projetados para que os 

elementos não críticos 

tenham tanto ou mais peso 

do que elementos críticos 

na determinação de 

resultados de avaliação 

superiores a inaceitáveis. 

ELEMENTOS DE DESEMPENHO ADICIONAIS Um elemento 

de desempenho adicional é uma dimensão ou aspecto do indivíduo, equipe ou desempenho 

organizacional que não seja crítico. O elemento não é usado para atribuir uma classificação 

ao desempenho do servidor. A diferença essencial entre um elemento não crítico e um 

elemento adicional de desempenho é que elementos não críticos afetam a avaliação do 

servidor. As características e limitações de elementos não críticos, discutidas acima, também 

se aplicam a elementos de desempenho adicionais. Oportunidades para o uso de elementos 

de desempenho adicionais incluem: 

• NOVA ATRIBUIÇÃO DE TRABALHO Os gerentes e 

funcionários podem querer estabelecer objetivos, acompanhar e medir 

ANTES DE USAR ELEMENTOS 

NÃO CRÍTICOS NOS PLANOS 

DE DESEMPENHO DO 

FUNCIONÁRIO, VOCÊ DEVE 

DETERMINAR SE SEU 

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO 

PERMITE. 
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o desempenho e desenvolver habilidades para um aspecto do trabalho 

que eles não acreditam que deva influenciar o resultado da avaliação. 

Por exemplo, se um funcionário se ofereceu para trabalhar em um 

novo projeto que requer novas habilidades, um elemento de 

desempenho adicional que descreva a nova atribuição fornecerá um 

veículo não ameaçador para planejar, medir e dar feedback sobre o 

desempenho do funcionário, sem computá-lo na avaliação final. 

• DESEMPENHO DO GRUPO Em um programa de avaliação de 

dois níveis, elementos adicionais de desempenho são a única maneira 

de incluir uma discussão sobre o desempenho do grupo no processo 

de avaliação. Mesmo que a avaliação do elemento não seja levada em 

consideração para determinar o resultado da avaliação, gerentes e 

funcionários podem usá-lo para gerenciar o desempenho do grupo. 

• PRÊMIOS Elementos de desempenho adicionais podem ser usados 

para estabelecer critérios voltados a determinar a elegibilidade para 

prêmios, especialmente em um programa de dois níveis, que não irá 

fundamentar os prêmios apenas no resultado da avaliação de 

desempenho. 

CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS 

 OBRIGATÓRIO 
NOS PLANOS DE 
DESEMPENHO 

CONSIDERADOS 
NA AVALIAÇÃO 
DE 
DESEMPENHO 

APTOS À 
DESCRIÇÃO DE 
PERFORMANCE 
DE GRUPO 

ELEMENTOS 
CRÍTICOS 

SIM SIM NÃO2 

ELEMENTOS 
NÃO CRÍTICOS 

NÃO SIM SIM 

ELEMENTOS 
ADICIONAIS 

NÃO NÃO SIM 

 

Elementos de desempenho adicionais foram introduzidos nos 

regulamentos de avaliação de desempenho em 1995 e ainda não foram amplamente 

utilizados. Prevemos sua popularidade aumentando à medida em que os órgãos descobrirem 

as possibilidades que apresentam para gerenciar o desempenho. 

 
2 Exceto quando destinado a um supervisor ou gerente que tenha controle de gestão individual sobre a produção 
e os recursos de um grupo. 
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CONHEÇA OS RECURSOS DO SEU PROGRAMA 

Novamente, é importante enfatizar que antes de continuar com este 

manual, você necessita conhecer as regras estabelecidas pelo seu programa de avaliação; 

especificamente, você precisará saber: 

• quais tipos de elementos seu programa permite sejam utilizados 

• em quantos níveis seu programa avalia o desempenho dos 

funcionários em cada elemento 

• quantos níveis de avaliação de desempenho seu programa utiliza 

• se o seu programa permite ponderação de elementos (consulte a Etapa 

4) 

• se o programa requer elementos específicos e/ou usa padrões 

genéricos 

EXEMPLOS DE RECURSOS DO PROGRAMA 

Este manual usa como exemplo uma agência denominada Federal Benefits 

Bureau (FBB) que é especializada em benefícios e serviços de aposentadoria. Para entender e 

trabalhar com o exemplo, você precisa conhecer os recursos do programa de avaliação da 

FBB (ou seja, as mesmas características listadas acima). 

O programa de avaliação da FBB: 

• utiliza elementos de desempenho críticos, não críticos e adicionais 

• avalia o desempenho do funcionário nos elementos em cinco níveis: 

• Inaceitável 

• Sucesso mínimo 

• Totalmente bem-sucedido 

• Excede totalmente bem-sucedido 

• Excepcional 

• utiliza cinco níveis para definir o desempenho, que são iguais aos cinco 

níveis dos elementos listados acima 

• permite que os elementos sejam ponderados de acordo com a 

importância para a organização 

• não requer elementos específicos ou genéricos 
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CAPÍTULO 2 - DISTINGUINDO ATIVIDADES DE REALIZAÇÕES 

O CAPÍTULO 2 DISCUTE O QUE PODE SER O CONCEITO MAIS IMPORTANTE 

DESTE MANUAL: A DIFERENÇA ENTRE A AVALIÇÃO DAS ATIVIDADES E 

A AVALIAÇÃO DAS REALIZAÇÕES. A HISTÓRIA A SEGUIR ILUSTRA ESTE 

CONCEITO 

 

Os apicultores e suas abelhas 

Era uma vez dois apicultores, cada um com uma colmeia. Os apicultores 

trabalhavam para uma empresa chamada Bees, Inc. Os clientes da empresa adoravam seu mel 

e queriam que a empresa produzisse mais mel do que no ano anterior. Como resultado, para 

cada apicultor se determinou que produzisse mais mel com a mesma qualidade. Com ideias 

diferentes sobre como fazer. Com isso, os apicultores desenvolveram abordagens distintas 

para melhorar o desempenho de suas colmeias. 

O primeiro apicultor estabeleceu uma abordagem de gestão do 

desempenho das abelhas destinada a apurar quantas flores cada abelha visitaria. A um custo 

considerável para o apicultor, foi criado um extenso sistema de medição para contar as flores 

que cada abelha visitou. O apicultor forneceu feedback a cada abelha no meio da temporada 

sobre seu desempenho individual, mas nunca comunicou às abelhas sobre o objetivo da 

colmeia de produzir mais mel para que a Bees, Inc., pudesse aumentar as vendas do produto. 

O apicultor criou prêmios especiais para as abelhas que mais visitassem as flores. 

O segundo apicultor também estabeleceu uma abordagem de gestão do 

desempenho das abelhas, mas comunicou a cada abelha o objetivo da colmeia – produzir 

mais mel. Este apicultor e suas abelhas apuraram dois aspectos de seu desempenho: a 

quantidade de néctar que cada abelha trazia de volta para a colmeia e a quantidade de mel 

que ela produzia. O desempenho de cada abelha e o desempenho geral da colmeia foram 

mapeados e publicados no quadro de avisos da colmeia para todas as abelhas verem. O 

apicultor criou alguns prêmios para as abelhas que coletassem mais néctar, mas também 

estabeleceu um programa de incentivo à colmeia que recompensava cada abelha na colmeia 

com base na produção de mel da colmeia - quanto mais mel a colmeia produzisse mais 

reconhecimento cada abelha receberia. 

No final da temporada, os apicultores avaliaram suas abordagens. O 

primeiro apicultor descobriu que sua colmeia havia realmente aumentado o número de flores 
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visitadas, mas a quantidade de mel produzido pela colmeia havia caído. A abelha rainha 

relatou que as operárias estavam muito ocupadas tentando visitar o maior número de flores 

possível e limitaram a quantidade de néctar que carregaram para que pudessem voar mais 

rápido. Além disso, porque as abelhas sentiram que estavam competindo umas contra as 

outras por prêmios (porque apenas os melhores desempenhos seriam reconhecidos), não 

compartilharam informações valiosas entre si (como a localização de campos cheios de flores 

que viram no caminho de volta para a colmeia), o que poderia ter ajudado a melhorar o 

desempenho de todas as abelhas. (Depois de tudo dito e feito, uma das abelhas de alto 

desempenho disse ao apicultor que se ela tivesse sido informada de que o verdadeiro objetivo 

era fazer mais mel em vez de visitar mais flores, teria feito seu trabalho de maneira 

completamente diferente.) Enquanto o apicultor distribuía os prêmios para as abelhas 

individualmente, um infeliz zumbido foi ouvido ao fundo. 

O segundo apicultor, entretanto, teve resultados muito diferentes. Porque 

cada abelha em sua colmeia estava focada no objetivo da colmeia de produzir mais mel, as 

abelhas tinham concentrado seus esforços para coletar mais néctar com o intuito de produzir 

mais mel do que nunca. As abelhas trabalharam juntas para encontrar as flores que mais 

produziam néctar e para criar processos destinados a depositar o néctar que coletaram. 

Também trabalharam juntas para ajudar a aumentar a quantidade de néctar coletada pelas 

que tinham coletado menos. A abelha rainha desta colmeia relatou que os maus desempenhos 

foram melhorados ou as operárias que os apresentaram foram transferidas para outra 

colmeia. Como a colmeia atingiu seu objetivo, o apicultor premiou cada abelha com sua parte 

do pagamento de incentivo à colmeia. O apicultor também ficou surpreso ao ouvir um 

zumbido alto e feliz e um bater de asas jubiloso enquanto recompensava as abelhas de alto 

desempenho individual com um reconhecimento especial. 

A MORAL DESTA HISTÓRIA É: AVALIAR E RECONHECER 

REALIZAÇÕES EM VEZ DE ATIVIDADES - E DANDO FEEDBACK PARA AS 

ABELHAS TRABALHADORAS - COM FREQUÊNCIA MELHORA OS 

RESULTADOS DA COLMEIA. 

Embora simplifique um pouco a gestão de desempenho, a história dos 

apicultores ilustra a importância de avaliar e reconhecer realizações (a quantidade de 

produção de mel por colmeia) em vez de atividades (visita às flores). Este manual é projetado 

para ajudá-lo a desenvolver elementos e padrões centrados em realizações, não em atividades. 
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Programa

(Bee, Inc)

Unidade de trabalho

(colmeia)

Funcionário

(abelha)

O gráfico abaixo descreve o tipo de avaliação que deve ocorrer em cada 

organização como Bees, Inc., e inclui os parâmetros usados pelos apicultores. 

PIRÂMIDE DE PERFORMANCE 

Observe que as saídas ocorrem em dois níveis - a unidade de trabalho e o 

nível do funcionário. 

 

 

RESULTADOS: 

(aumento da venda de mel)  

 
 
 
 
SAÍDAS 
REALIZAÇÕES 
(I.E., PRODUTOS OU SERVIÇOS) 
(mel produzido 
por colmeia) 
 

 
(néctar coletado 
 por abelha) 
 
 
ATIVIDADES: 
(flores   
visitadas) 

 

 

 

Atividades são as ações realizadas para produzir resultados e geralmente 

são descritas por meio de verbos. Na história do apicultor, a atividade avaliada consistia em 

visitar flores. Outros exemplos de atividades incluem: 

• arquivar documentos 

• desenvolver programas de software 

• responder às perguntas dos clientes 

• escrever relatórios 

PODE SER 

AVALIADO USANDO 

ELEMENTO DE 

DESEMPENHO 

CRÍTICO E 

ADICIONAL 

PODE SER 

AVALIADO 

USANDO 

ELEMENTOS 

CRÍTICOS 
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Realizações (ou saídas) são os produtos ou serviços (ou resultados) do 

funcionário e as atividades da unidade de trabalho e são geralmente descritos por intermédio 

de substantivos. Os exemplos de resultados usados na história consistem na quantidade de 

néctar que cada abelha coletou e na produção de mel para a colmeia. Outros exemplos 

incluem: 

• arquivos ordenados e completos 

• programa de software que funciona 

• orientação precisa para os clientes 

• relatório completo e preciso 

As realizações são os resultados dos produtos e serviços de um órgão (e 

outros fatores externos que podem afetar o desempenho). O exemplo de resultado usado na 

história dos apicultores foi o aumento das vendas de mel para a Bees, Inc. Outros exemplos 

de resultados podem incluir: 

• redução do número de mortes relacionadas ao transporte 

• incubadoras de peixes melhoradas 

• diminuição na taxa de alcoolismo dos adolescentes 

• ar limpo 
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Na pirâmide de 

desempenho ilustrada na página 22, observe 

que as realizações podem ser medidas em dois 

níveis da organização – o nível do funcionário 

e o nível da unidade de trabalho. As 

realizações dos funcionários podem ser 

incluídas nos planos de desempenho dos 

funcionários usando os três tipos de 

elementos de desempenho. As realizações da 

unidade de trabalho também podem ser 

incluídas no processo de avaliação - por meio 

de elementos não críticos, se a agência deseja 

fazer com que o desempenho da unidade de 

trabalho afete o resultado da avaliação (e 

apenas se o programa de avaliação usar mais 

de dois níveis para avaliar o funcionário) ou 

por meio de elementos de desempenho 

adicionais, se o desempenho da unidade de 

trabalho não afetar o resultado da avaliação. 

Contudo eles são usados na avaliação de 

desempenho da unidade de trabalho, assim 

como as realizações dos funcionários sempre 

podem ser reconhecidas por meio de um 

programa de prêmios. 

Se supervisores, líderes de equipe e funcionários desejam desenvolver 

planos de desempenho que apoiem a obtenção de resultados organizacionais, poderão tentar 

a abordagem do segundo apicultor e compartilhar objetivos organizacionais com a colmeia, 

apurando e recompensando realizações ao invés de atividades e fornecendo feedback sobre o 

desempenho. 

 

 

 

 

UMA NOTA SOBRE OS 
ESFORÇOS FEDERAIS NA 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E 
PRODUTOS 
Por força dos requisitos definidos pela 
Lei de Desempenho e Resultados do 
Governo de 1993 (ou seja, The Results 
Act), os órgãos federais estão avaliando 
seus resultados organizacionais e 
produtos. The Results Act exige que os 
órgãos tenham planos estratégicos, que 
incluem metas relacionadas a resultados 
e objetivos para suas principais funções 
e operações. Essas metas devem ser 
objetivas, quantificáveis e mensuráveis. 
A lei também exige que os órgãos 
desenvolvam planos anuais de 
desempenho destinados a cobrir cada 
um dos seus programas. Tais planos 
devem incluir metas de desempenho, 
que definem a anual e muitas vezes 
incremental evolução no sentido de 
alcançar os objetivos de resultados 
inseridos no plano estratégico. Metas de 
desempenho são frequentemente 
orientadas para resultados porque 
abordam o desempenho individual. 
Descreveremos com mais detalhes os 
planos estratégicos, com seus 
resultados objetivos e os planos de 
desempenho a eles voltados, no 
Capítulo 3. 
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Usando parâmetros balanceados 

ESTE MANUAL FOCA NA AVALIAÇÃO DAS REALIZAÇÕES DA 

UNIDADE DE TRABALHO E DOS FUNCIONÁRIOS. HÁ SITUAÇÕES, NO 

ENTANTO, EM QUE ATIVIDADES, COMPORTAMENTOS OU PROCESSOS 

PODEM SER RELEVANTES E DEVERÃO SER INCLUÍDAS NO PLANO DE 

DESEMPENHO DO FUNCIONÁRIO. ESTE MANUAL NÃO FOCA EM COMO 

DESENVOLVER ESTES PARÂMETROS. NO ENTANTO, NÃO NOS 

FURTAREMOS EM INCLUIR UMA DISCUSSÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO 

EQUILÍBRIO EM SEU SISTEMA DE AVALIAÇÃO. PORTANTO, SEGUE UMA 

BREVE DESCRIÇÃO DO EMPREGO DE PARÂMETROS BALANCEADOS. 

Tradicionalmente, muitos órgãos avaliam seu próprio desempenho 

concentrando-se em desempenho interno ou de processo, mediante fatores como o número 

de equivalentes em tempo integral (FTEs) atribuídos, o número de programas controlados 

pelo órgão ou o tamanho do orçamento estabelecido para o ano fiscal. Em contraste, as 

empresas do setor privado geralmente se concentram em medidas monetárias de seus 

resultados financeiros: retorno sobre o investimento, participação no mercado e lucro por 

ação. Empregadas de forma isolada, nenhuma das duas abordagens fornece a perspectiva 

completa sobre o desempenho de uma organização que os gerentes precisam administrar 

com eficácia. Mas se houver equilíbrio entre a satisfação do cliente e o desempenho do 

funcionário, apurados com resultados e métrica financeira, os gestores terão um quadro mais 

completo e saberão onde fazer melhorias. 

PARÂMETROS EQUILIBRADOS Robert S. Kaplan e David P. 

Norton desenvolveram um conjunto de parâmetros ao qual deram a denominação de “cartão 

de pontuação equilibrado”. Estes parâmetros fornecem aos gerentes de topo uma visão 

rápida, mas abrangente, do desempenho da organização, e incluem medidas de processo e 

resultados. 

Kaplan e Norton comparam a avaliação balanceada aos mostradores e 

indicadores inseridos em cockpit de um avião. Para a complexa tarefa de pilotar um avião, os 

pilotos precisam de informações detalhadas sobre combustível, ar, velocidade, altitude, rumo 

e outros indicadores que resumem o ambiente atual e o previsto. Depender de um único 

instrumento pode ser fatal. Da mesma forma, a complexidade de gerenciar uma organização 

requer que os gerentes sejam capazes de visualizar o desempenho em várias áreas 
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simultaneamente. Uma avaliação equilibrada - ou um conjunto balanceado de parâmetros - 

fornece estas informações valiosas. 

GERENCIANDO O DESEMPENHO A PARTIR DE TRÊS 

PERSPECTIVAS Inúmeros estudos têm mostrado que tanto o setor público quanto o 

privado usam parâmetros balanceados para viabilizarem organizações de alto desempenho. 

Porque equilibrar as perspectivas de negócios, clientes e funcionários desempenha um papel 

fundamental no sucesso organizacional, regulamentos do Escritório Central de Gestão de 

Pessoal passaram a exigir (a partir de 13 de novembro de 2000) que os órgãos avaliem o 

desempenho do executivo sênior mediante o emprego de parâmetros equilibrados, que 

devem levar em consideração os seguintes fatores: 

• A perspectiva do negócio, que tem uma interpretação diferente no 

Governo do que no setor privado. Para muitas organizações, há na 

verdade dois conjuntos separados de parâmetros: os resultados, ou 

impactos sociais/políticos, que definem o papel da agência/ 

departamento dentro do governo e da sociedade americana; e os 

processos de negócios necessários para a eficiência organizacional e a 

eficácia. Muitos órgãos de metas orientadas a resultados estabelecidos 

em seus planos estratégicos sob a Lei de Desempenho e Resultados 

do Governo incluem a perspectiva de negócios. Para obter uma 

perspectiva de negócios, os gerentes federais devem responder à 

pergunta: como vemos o Congresso, o presidente e outras partes 

interessadas? 

• A perspectiva do cliente, que considera o desempenho da 

organização através dos olhos de seus clientes, ou seja, os cidadãos 

americanos, para que a organização mantenha um foco cuidadoso em 

suas necessidades e em sua satisfação. Para obter o melhor 

desempenho, os órgãos devem incorporar as necessidades e os desejos 

dos clientes e devem responder a eles como parte de seu planejamento 

de desempenho. Os gerentes da administração federal devem 

responder à pergunta: como os clientes nos veem? 

• A perspectiva do funcionário, que concentra a atenção no 

desempenho dos principais processos internos que impulsionam a 
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organização, inclusive o desenvolvimento e a motivação dos 

funcionários. Esta perspectiva direciona atenção à base do sucesso 

visado - as pessoas e a infraestrutura da organização. O investimento 

adequado nestas áreas é fundamental para o sucesso a longo prazo. Os 

gerentes federais devem responder à pergunta: faço os funcionários 

verem a organização como um bom lugar para trabalhar e desenvolver 

suas habilidades? 

ATENÇÃO NO DESEMPENHO DO FUNCIONÁRIO A filosofia 

de parâmetros equilibrados não precisa ser aplicada apenas no nível organizacional ou 

executivo sênior. Uma abordagem equilibrada para a avaliação de desempenho do 

funcionário constitui método eficaz de obter uma visão completa do desempenho do 

funcionário no trabalho. Muitas vezes, os planos de desempenho dos funcionários com seus 

elementos e padrões avaliam comportamentos, ações ou processos sem também medir os 

resultados do trabalho dos funcionários. Ao medir apenas comportamentos ou ações nos 

planos de desempenho dos funcionários, uma organização pode obter a conclusão de que a 

maioria de seus funcionários é avaliada como excelente quando a organização como um todo 

tem não conseguiu cumprir seus objetivos. 

Ao usar parâmetros equilibrados no nível organizacional e compartilhar 

os resultados com supervisores, equipes e funcionários, os gerentes fornecem as informações 

necessárias para alinhar planos de desempenho dos funcionários com metas organizacionais. 

Em razão do equilíbrio dos parâmetros adotados nos planos de desempenho dos 

funcionários, o quadro de desempenho fica completo. 

Categorias de Trabalho 

Ocasionalmente, os planos de desempenho descrevem elementos por 

meio de categorias de trabalho. Categorias são classificações de tipos de trabalho 

frequentemente empregadas para organizar elementos e padrões de desempenho. Se, por 

exemplo, o primeiro apicultor da nossa fábula usou categorias de trabalho para seus 

elementos, pode ter usado a ampla categoria de "fazer mel" como o elemento e, em seguida, 

incluído um agrupamento que descrevia todas as atividades que as abelhas desenvolviam para 

fazer o mel, como coletar néctar, reportar aos zangões, etc. Outros exemplos de categorias 

de trabalho e os tipos de atividades que são frequentemente descritos nestas categorias 

incluem: 
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• atendimento ao cliente (cumprimenta os clientes com um sorriso, 

atende o telefone prontamente) 

• trabalho em equipe (coopera com outros, compartilha informações) 

• comunicação (escreve bem, faz apresentações) 

• funções de escritório (arquiva papéis, prepara relatórios) 

ESTE MANUAL NÃO EXPLICA COMO DESCREVER E 

AVALIAR AS CATEGORIAS DE TRABALHO. AQUI VOCÊ É PROVOCADO A SE 

CONCENTRAR NA MEDIÇÃO DAS REALIZAÇÕES. 
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EXERCÍCIO PARA DISTINGUIR ATIVIDADES DE REALIZAÇÕES: 

É hora de verificar sua compreensão das diferenças entre atividades, 

realizações e categorias de trabalho. Verifique a coluna que melhor descreve cada item. 

 REALIZAÇÃO ATIVIDADE CATEGORIA 

Treina funcionários    

Supervisão    

Caso concluído    

Relações públicas    

Recomendações    

Atendimento ao Cliente    

Interpretações da política de RH    

Escreve a política da agência    

Soluções para problemas    

Desenvolve programas de software    

Ideias e inovações    

Arquivos de papelada    

Escreve memorandos    

Sistemas de computador que 
funcionam 

   

Trabalho em equipe    

Projeto concluído    

Clientes satisfeitos    

Atende o telefone    

Auxilia os membros da equipe    

Respostas na página 105  
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CAPÍTULO 3 - DESENVOLVENDO PLANOS DE DESEMPENHO DOS 

FUNCIONÁRIOS 

 

Você vai agora iniciar um processo de oito etapas para desenvolver planos 

de desempenho dos funcionários que apoiem as metas organizacionais. Antes de começar, 

no entanto, queremos revisar brevemente o processo para desenvolver planos de 

desempenho que você pode ter seguido no passado, mas NÃO está aprendendo aqui. 

Tradicionalmente, em algumas organizações, os planos de desempenho 

são desenvolvidos com base nas atividades incluídas na descrição do cargo do funcionário 

no formulário de avaliação. Este manual pleiteia que você NÃO comece com a descrição do 

cargo. Mesmo que um plano de desempenho deva refletir o tipo do trabalho cumprido na 

descrição do cargo do funcionário, o plano de desempenho não precisa espelhá-lo. 

As próximas duas páginas ilustram o que acontece quando você 

desenvolve um plano de desempenho apenas a partir de uma descrição do cargo. A página 

31 contém uma descrição simplificada do cargo de Especialista em Benefícios de 

Aposentadoria no âmbito da filial da Divisão de Requerimentos da nossa agência de exemplo 

- o Federal Benefits Bureau (FBB). Observe como as funções e as responsabilidades na descrição 

do cargo começam com um verbo. 

Elas descrevem atividades, não realizações. 

O plano de desempenho para o Especialista em Benefícios de 

Aposentadoria consta da página 32. Foi desenvolvido por meio de transcrição da descrição 

simplificada do cargo inserida na página 31 para o formulário de avaliação. Observe que ao 

transcrever as atividades da descrição do cargo para o formulário de avaliação, o FBB 

desenvolveu um plano de desempenho que avalia apenas atividades, não realizações. 

http://www.camara.leg.br/conle


31 
 

 

Magno Mello e Lília Ribeiro 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

Além disso, ao desenvolver o plano de desempenho sem usar um processo 

que vincule realizações às metas organizacionais, a agência perdeu a oportunidade de usar o 

processo de avaliação para comunicar seus objetivos aos seus funcionários e para alinhar os 

esforços dos funcionários com seus objetivos. 

LEMBRE-SE QUE O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA FBB 

AVALIA OS ELEMENTOS DE DESEMPENHO DO FUNCIONÁRIO EM CINCO 

NÍVEIS. O FORMULÁRIO DA PÁGINA 32 MOSTRA CINCO NÍVEIS POSSÍVEIS 

DE DESEMPENHO: INSATISFATÓRIO (I), SUCESSO MÍNIMO (SM), SUCESSO 

TOTAL (ST), EXCEDE SUCESSO TOTAL (EST) E EXCELENTE (E). 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

OS DEVERES E RESPONSABILIDADES NA DESCRIÇÃO DO CARGO COMEÇAM 

COM UM VERBO. ELES DESCREVEM ATIVIDADES. 

CÓDIGO DO CARGO: # 123456 

TÍTULO ORGANIZACIONAL: ESPECIALISTA EM BENEFÍCIOS DE 

APOSENTADORIA 

INTRODUÇÃO 

O titular deste cargo atua com elevada capacidade e responsabilidade 

como Especialista em Benefícios de Aposentadoria em unidade responsável pela apreciação 

de pedidos de aposentadoria e benefícios de seguro. 

O trabalho requer os serviços de uma pessoa experiente, especialista e 

totalmente treinada em benefícios de aposentadoria. Este cargo é responsável por considerar 

e agir em todos os aspectos dos requerimentos e pedidos de benefícios de aposentadoria e 

seguros relacionados a uma área previamente determinada. 

PRINCIPAIS DEVERES E RESPONSABILIDADES 

• Determinar o direito e o valor das anuidades de aposentadoria e 

benefícios continuados, bem como pagamentos a estudantes adultos e 

os direitos de outras partes, como ex-cônjuges, e pagamentos a que 

lhes sejam devidos. 

• Efetivar o registro dos casos processados, determinando o que é 

necessário e as fontes de informações necessárias. 
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• Decidir sobre os requerimentos. 

• Revisar e aprovar recomendações e decisões feitas por outros 

especialistas e fornecer treinamento, aconselhamento e assistência. 

• Responder a perguntas de várias fontes de clientes e fornecer respostas 

claras e explicações objetivas sobre as ações adotadas e os respectivos 

fundamentos. 

 

PLANO DE DESEMPENHO 

(ESTE NÃO É O FORMATO DE PLANO DE DESEMPENHO QUE VOCÊ 

DESENVOLVERÁ SE SEGUIR O MÉTODO APRESENTADO NESTE MANUAL) 

 

TÍTULO DO CARGO 

Especialista em benefícios de 
aposentadoria 

NOME DO ESCRITÓRIO 

Escritório de Serviços de 
Aposentadoria 

ELEMENTOS TIPO PADRÕES AVALIAÇÃO 

PERITO E TÉCNICO 

• Determinar o direito e a 
quantidade de anuidades de 
aposentadoria e benefícios de 
prestação continuada, bem 
como pagamentos a alunos 
adultos e os direitos e 
pagamentos a certas outras 
partes, como ex-cônjuges. 

• Efetivar o registro de casos 
individuais, determinando o que 
é necessário e as fontes de 
informações necessárias. 

• Apreciar casos incomuns, 
sujeitos a dificuldade técnica. 

Crítico Sucesso total: 

Quantias e 
pagamentos são 
determinados de 
forma precisa e 
tempestivamente. 

 (  ) I 

 (   ) SM 

 (   ) ST 

 (   ) EST 

 (   ) E 

 

LIDERANÇA 

• Revisar e aprovar 
recomendações e decisões feitas 
por outros especialistas, e 
fornecer conselhos e assistência. 

Crítico Sucesso total: 

Revisa os casos 
conforme solicitado. 

Fornece feedback e 
conselhos de alta 
qualidade para outras 
pessoas. 

 (   ) I 

 (   ) SM 

 (   ) ST 

 (   ) EST 

 (   ) E 

ATENDIMENTO AO CLIENTE Crítico Sucesso total:  (   ) I 

 (   ) SM 
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• Responder às perguntas de 
vários segmentos de clientes e 
fornecer explicações claras e 
objetivas das ações tomadas e de 
seus fundamentos. 

As dúvidas dos 
clientes são 
rotineiramente 
tratadas com precisão 
e em tempo hábil. 

 (   ) ST 

 (   ) EST 

 (   ) E 

COMENTÁRIOS: 

 

Assinatura do responsável pela avaliação 

 

Assinatura do avaliado 

 

 

Etapa 1: descrever o quadro geral 

Em vez de começar o procedimento na base da organização, com a 

descrição do cargo para desenvolver planos de desempenho de funcionários, o processo deve 

ter início pela descrição das metas e dos objetivos de seu órgão. Reúna as seguintes 

informações: 

• QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DE RESULTADO GERAIS DO 

SEU ÓRGÃO, CONFORME ESTABELECIDOS NO 

RESPECTIVO PLANO ESTRATÉGICO? 

A Lei de Desempenho e Resultados do Governo de 1993 (GPRA) 

exige que os órgãos desenvolvam um plano estratégico que inclua 

metas de desempenho objetivas, quantificáveis e mensuráveis. Os 

órgãos submeteram seus primeiros planos estratégicos ao Congresso 

em setembro de 1997. Você se referirá ao plano estratégico de seu 

órgão ao criar planos de desempenho dos respectivos funcionários. 

TENDO REVISADO COMO DESENVOLVER UM PLANO DE DESEMPENHO 

QUE FOCA SOMENTE NAS ATIVIDADES, AGORA DESENVOLVA UM 

PLANO DE DESEMPENHO QUE ESTABELEÇA ELEMENTOS E PADRÕES, 

ABORDANDO AS REALIZAÇÕES QUE LEVAM A ORGANIZAÇÃO À 

REALIZAÇÃO DO OBJETIVO. UM PROCESSO DE OITO ETAPAS FOI 

DESENVOLVIDO PARA QUE VOCÊ PRODUZA TAIS PLANOS. CADA PASSO 

DO PROCESSO DE OITO ETAPAS QUE APRESENTAMOS NESTE MANUAL É 

CONSTRUÍDO COM BASE NO ANTERIOR; VOCÊ NÃO PODERÁ PULAR 

UMA ETAPA E OBTER BONS RESULTADOS. 
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• QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DE DESEMPENHO 

ESPECÍFICOS ESTABELECIDOS PARA O PROGRAMA DA 

SUA ÁREA DESCRITOS NO PLANO DE DESEMPENHO 

ANUAL DO SEU ÓRGÃO? 

A GPRA também exige que cada órgão tenha um plano de 

desempenho anual que estabeleça metas mensuráveis destinadas a 

definir o que será realizado durante o ano fiscal. Os objetivos no plano 

de desempenho anual descrevem o caminho traçado para alcançar as 

metas e os objetivos gerais do plano estratégico. As metas do plano de 

desempenho geralmente são mais específicas e podem ser mais 

orientadas para resultados do que os objetivos gerais de resultados 

encontrados no plano estratégico. Uma vez que as metas do plano de 

desempenho devem ser usadas pelos gerentes de acordo com a forma 

como orientam e supervisionam a execução dos programas, estas são 

as metas às quais os planos de desempenho dos funcionários devem 

estar vinculados. 

• QUE PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO JÁ 

ESTÃO EM VIGOR? 

Você deve identificar os sistemas de avaliação que pode acessar para 

obter informações sobre desempenho que incluam medidas usadas 

para determinar o caminho percorrido em direção a metas voltadas à 

satisfação do cliente. 

EXEMPLO DE OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS 

Novamente, este manual fará referência ao cargo de Especialista em 

Benefícios de Aposentadoria, localizado na Divisão de Requerimentos de Aposentadoria 

(uma divisão do Escritório de Serviços de Aposentadoria) de nossa agência de exemplo - o 

Federal Benefits Bureau (FBB). Uma das funções principais deste cargo é processar os pedidos 

de aposentadoria. Os objetivos estratégicos e orientados para resultados do FBB e duas das 

metas de desempenho do Escritório de Serviços de Aposentadoria estabelecidas em seu 

plano de desempenho anual servem como exemplos de metas organizacionais. Você usará 

essas informações na próxima etapa do nosso processo de oito passos. 
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METAS ESTRATÉGICAS 

Prover. Oferecer uma ampla gama de benefícios e serviços de 

aposentadoria destinadas a aprimorar a qualidade de vida dos beneficiários. 

Diversificar. Criar e manter um ambiente de trabalho inclusivo que 

valorize a diversidade e permita a cada funcionário a oportunidade de atingir seu potencial 

máximo. 

Servir. O atendimento ao cliente e a concessão de benefícios e serviços de 

aposentadoria proporcionados pela FBB contemplam as crescentes necessidades dos 

funcionários federais e de suas famílias. 

Integrar. Atuar como agência modelo dentro do Governo Federal por 

meio de responsabilidade fiscal em suas práticas de negócios e de compromisso com a 

excelência. 

OBJETIVOS DO PLANO DE DESEMPENHO ANUAL DA FBB PARA O 

ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DE APOSENTADORIA (ORS) 

OBJETIVO Nº 2 DO ORS  

Os tempos de processamento de pedidos de 

aposentadoria devem ser reduzidos e mais serviços ao cliente 

devem ser disponibilizados por meio de tecnologia de 

autoatendimento, ao passo em que a satisfação do cliente 

precisa ser mantida no nível do último ano fiscal. 

MEIOS: (APENAS DOIS MEIOS SÃO APRESENTADOS AQUI.) 

• Usaremos a Calculadora ORS, implementada através do projeto de 

melhoria da automação para reduzir o tempo necessário ao 

processamento de reivindicações. 

• Continuaremos com a disponibilidade de resposta de voz interativa e 

da tecnologia de internet para fazer alterações no pagamento das 

anuidades. 

INDICADORES DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

• Clientes que receberam o primeiro pagamento antes ou quando 

esperavam. (A meta é chegar a 80 por cento.) 

DIRETAMENTE 
RELACIONADO À 
TERCEIRA META DO 
FBB: SERVIR 

http://www.camara.leg.br/conle


36 
 

 

Magno Mello e Lília Ribeiro 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

• Postulantes que manifestam satisfação com o atendimento dos seus 

pedidos de aposentadoria. (A meta é chegar a 95 por cento.) 

INDICADORES DE PROCESSO DE NEGÓCIO 

• Tempo de processamento do pagamento intermediário. (A meta é 4,5 

dias.) 

• Tempo de processamento da anuidade. (O objetivo é 90 dias.) 

• Precisão no atendimento de reivindicações relacionadas às anuidades. 

(A meta é 92 por cento.) 

INDICADOR FINANCEIRO 

• Custo unitário de processamento de requerimentos. (A meta é $ 190 

por sinistro.)  
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Etapa 2: determinar as realizações da unidade de trabalho 

A próxima etapa neste método de oito etapas é determinar as realizações 

(ou seja, os produtos ou serviços) da unidade de trabalho. A identificação das realizações da 

unidade de trabalho permite que você identifique os parâmetros apropriados nas etapas 

subsequentes do processo. 

Uma unidade de trabalho é um pequeno grupo de funcionários que, em 

uma estrutura de trabalho tradicional, é supervisionada pelo mesmo gerente de primeira 

linha. As unidades de trabalho são geralmente as menores constantes do organograma e 

geralmente incluem entre 5 e 20 pessoas. Uma unidade de trabalho também pode ser uma 

equipe - permanente ou temporária – onde os membros da equipe trabalham de forma 

interdependente em direção a um objetivo comum. 

Como nem todos os tipos de situações e estruturas de trabalho são iguais, 

este manual oferece três maneiras diferentes de determinar o que medir no nível da unidade 

de trabalho: 

A. MÉTODO DE DESDOBRAMENTOS DOS OBJETIVOS 

B. MÉTODO FOCADO NO CLIENTE 

C. MÉTODO DE GRÁFICO DE FLUXO DE TRABALHO 

Você pode usar um ou todos os três métodos, dependendo de qual se 

encaixa na sua situação. Qualquer que seja o uso, lembre-se de descrever realizações (por 

meio de substantivos) ao invés de atividades (expressas por verbos). 

Método A: desdobrar as metas da agência até o nível da unidade de trabalho 

O método de desdobramento de metas funciona melhor em órgãos com 

metas organizacionais claras e objetivas, tais como os estabelecidos nos planos estratégicos 

e nos planos anuais de desempenho que os aludidos órgãos prepararam com base na Lei de 

Desempenho e Resultados do Governo. Este método requer respostas para cada uma das 

seguintes perguntas: 

• QUAIS SÃO AS METAS E OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO 

ÓRGÃO? 

Eles podem ser encontrados no plano de desempenho anual do órgão 

e nos padrões de atendimento ao cliente. (Observe que esta pergunta 

repete a Etapa 1 do processo de oito etapas.) 
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• QUE META(S) DO ÓRGÃO A UNIDADE DE TRABALHO 

PODE AFETAR? 

Muitas vezes, as unidades de trabalho podem afetar apenas uma meta 

do órgão, mas, em algumas situações, tais metas são descritas de forma 

tão ampla que as unidades de trabalho podem afetar mais de uma meta. 

• QUE PRODUTO OU SERVIÇO A UNIDADE DE TRABALHO 

PRODUZ OU FORNECE PARA AJUDAR O ÓRGÃO A 

ATENDER SEUS OBJETIVOS? 

Obviamente, vincular produtos e serviços da unidade de trabalho às 

metas organizacionais é a chave para este processo. E se uma unidade 

de trabalho descobre que gera um produto ou serviço que não afeta 

os objetivos organizacionais, a unidade de trabalho precisa analisar a 

situação. Ela pode decidir eliminar o produto ou serviço. 

 

DESDOBRANDO OS OBJETIVOS DA AGÊNCIA PARA AS UNIDADES DE 
TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

B C A 

Produtos e serviços 
da unidade de 

trabalho 

Metas estratégicas 

do órgão 

Metas do plano 
anual de atuação 

do órgão 
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EXEMPLO DO DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS DE UM ÓRGÃO 
PARA UMA UNIDADE DE TRABALHO 

Metas estratégicas FBB TERCEIRO OBJETIVO DO FBB: SERVIR. Atender 
ao cliente, conceder benefícios e serviços de 
aposentadoria fornecidos pelo FBB. Suprir as crescentes 
necessidades dos funcionários federais e de suas 
famílias. 

Objetivo do plano de 
desempenho do 
escritório de 
aposentadoria 
(TERCEIRO 
OBJETIVO DO FBB: 
SERVIR) 

Reduzir os tempos de processamento dos pedidos de 
aposentadoria e fornecer muito mais serviços ao cliente 
por meio de tecnologia de autoatendimento, e manter a 
satisfação do cliente nos níveis do último ano fiscal. 

Metas do escritório de 
aposentadoria 

A. Reduzir em média 90 dias o tempo total de 
processamento de pedidos de anuidade (referente à meta 
2 do ORS). 

B. Reduzir as taxas de erro de processamento dos 
pedidos, fornecendo treinamento em competências no 
local de trabalho (referente à Meta 2 do ORS). 

Divisão de 
Requerimentos de 
aposentadoria  

OBJETIVOS FBB 

Sinistros processados em menos tempo e com menores 
taxas de erro. 

Aumento do número de indivíduos que podem 
processar pedidos de benefícios. 
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EXERCÍCIO SOBRE DESDOBRAMENTO DE OBJETIVOS 

Nos espaços abaixo, comece a mapear as metas estratégicas e de 

desempenho de seu órgão e como estas metas se propagam ou “gotejam” em sua unidade. 

Tente mostrar como seu trabalho e os produtos ou serviços da unidade vinculam-se às metas 

do seu órgão. Lembre-se de descrever as realizações da unidade de trabalho em termos de 

produtos ou serviços (ou seja, o resultado de todas as atividades da unidade) 

OBJETIVOS DO SEU ÓRGÃO ______________________________________ 

 

 

OBJETIVOS DA SUA UNIDADE ____________________________________ 

 

 

PRODUTOS E SERVIÇOS DA SUA UNIDADE _________________________ 
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Método B: determinar os produtos e serviços que a unidade de trabalho 

fornece para seus clientes 

O método focado no cliente funciona bem quando não há objetivos claros 

do órgão e quando a unidade de trabalho sabe quem são seus clientes e o que eles esperam. 

Frequentemente este método se aplica mais facilmente a unidades de trabalho administrativo 

que fornecem suporte a outras funções, como uma unidade de recursos humanos, uma 

unidade de aquisições ou uma unidade de manutenção de instalações. Este método se 

concentra em alcançar a satisfação do cliente e requer respostas para cada uma das seguintes 

perguntas: 

• Quem são os clientes da unidade de trabalho? Se a unidade de trabalho 

fornece suporte a outra função, a maioria de seus clientes podem ser 

outras unidades do próprio órgão. 

• Quais produtos e/ou serviços os clientes esperam? Lembre-se de 

descrever realizações, não atividades. 

Uma forma de abordar este método é construir um mapa, conforme 

mostrado a seguir. Represente a unidade de trabalho no centro de uma folha de papel em 

branco. Liste os clientes agrupados ao redor da unidade de trabalho e descreva os produtos 

ou serviços que os clientes esperam na caixa correspondente a cada grupo de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente  
Grupo A 

R
es

u
lt

ad
o

 

Resultado Resultado Cliente  
Grupo D 

Unidade de 
trabalho 

Cliente  
Grupo B 

Cliente 
Grupo C 

R
es

u
lt

ad
o
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EXEMPLO DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES E SUAS EXPECTATIVAS 

O exemplo a seguir representa um diagrama das realizações do Divisão de 

Requerimentos do Escritório do Serviço de Aposentadoria, a partir de uma abordagem 

focada no cliente. Observe que as realizações listadas são os resultados do trabalho da equipe. 

EXEMPLOS DO MÉTODO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beneficiários da 
aposentadoria 

Beneficiários da 
aposentadoria 

Beneficiários da 
aposentadoria 

Divisão de 
reclamações 

Apresentação 
da resposta 

Treinamento e 
orientação 

Apresentação 
da reclamação 
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EXERCÍCIO PARA IDENTIFICAR CLIENTES E SUAS EXPECTATIVAS 

Use o método B - o método focado no cliente - para desenvolver o(s) 

produto(s) ou serviço(s) que sua unidade de trabalho fornece. 

1) Identifique os clientes da sua unidade de trabalho 

2) Determine que produto(s) ou serviço(s) sua unidade de trabalho fornece ou 

fornece aos seus clientes 

  

Sua unidade de 
trabalho 
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Método C: desenvolver um fluxograma para a unidade de trabalho e 

estabelecer etapas-chave no processo de trabalho 

O método de 

fluxograma de trabalho funciona bem 

para unidades de trabalho que são 

responsáveis por um processo completo, 

como o processamento de um caso, a 

redação de um relatório ou a produção de 

informações ao cliente. Este método exige 

das unidades de trabalho que 

desenvolvam fluxogramas do trabalho 

efetuado. Um fluxograma do trabalho é 

uma imagem das principais etapas de um 

processo de trabalho ou de um projeto. 

Começa com a primeira etapa do processo 

de trabalho, mapeia cada etapa e termina 

com o produto ou serviço final. Para 

ilustrar, o fluxograma de trabalho abaixo 

representa um processo de trabalho 

necessário para a construção de uma casa.  

1. Fundação 

2. Paredes 

3. Chaminé 

4. Telhado 

5. A casa completa 

 FLUXOGRAMA DE TRABALHO 
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PARA AJUDÁ-LO A CONSTRUIR SUA TABELA DE FLUXO DE 

TRABALHO, RESPONDA ESTAS PERGUNTAS: 

1. Como a unidade de trabalho produz seus produtos ou serviços? Liste as etapas mais 

básicas do processo. Para esta finalidade, você não precisa listar todas as atividades 

necessárias. (Se você estivesse analisando o trabalho para encontrar maneiras de 

melhorar o processo, precisaria listar todas as atividades.) 

2. Quais são as etapas mais importantes do processo? Ao determinar estas etapas, você 

destaca as áreas alcançadas pela avaliação de desempenho.  

Ao mapear o processo, você pode se descobrir descrevendo atividades. 

Tente agrupar as atividades em etapas principais e descreva os resultados destas atividades 

como uma etapa do processo. Para exemplificar, as atividades descritas nas colunas a seguir 

são as que uma equipe de publicação descreveu quando estava tentando criar um fluxograma 

de trabalho para o processo de desenvolvimento de um boletim informativo. 

Ao agrupar as atividades relacionadas nas mesmas colunas, foi mais fácil 

para a equipe determinar os resultados destas atividades. Estes resultados foram inseridos no 

topo da coluna e se tornaram a chave das etapas do fluxograma de trabalho. 

EXEMPLO DO MÉTODO C 

RESULTADOS 
Plano da próxima 

edição 

Versão 
preliminar dos 

artigos 

Versão editada 
do artigo 

Cópia pronta 
para 

impressora 

ATIVIDADES 

Efetivar 
Brainstorm de 

ideias 

Viabilizar 
contatos de 
entrevista 

Revisar os 
artigos em 

busca de erros 
Cortar fotos 

Realizar reunião 
para discutir das 

ideias 

Providenciar 
revisão dos 
contatos e a 
edição dos 

artigos 

Sugerir 
correções 

Desenvolver 
os gráficos 
originais 

Identificar os 
recursos a serem 
utilizados para 
implementação 

das ideias 

Tirar fotos ou 
elaborar 

gráficos, se 
usados 

Efetuar as 
mudanças 
necessárias 

Criar o leiaute 

Obter a 
aprovação do 

supervisor para o 
plano proposto 

Redigir os 
artigos 

Verificar o 
teor 

consolidado 
da edição 

Formatar a 
edição 
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FLUXOGRAMA 

 

 

 

FLUXOGRAMA 

 

 

OUTRO EXEMPLO DE FLUXO DE TRABALHO 

Este exemplo dos resultados do método C – que se concentra no fluxo de 

trabalho e nas principais etapas do processo de trabalho – usa um fluxograma de trabalho 

que mapeia as principais etapas no processamento de pedidos de aposentadoria. Observe 

que as etapas são descritas como produtos. Em outras palavras, todas as atividades para 

completar as etapas não são listadas individualmente, mas são agrupadas e descritas como 

produtos. 

EXEMPLO DO MÉTODO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recebimento de 
requerimento de 
aposentadoria 

Pedido atendido e 
arquivado 

Registro no sistema do 
valor da anuidade 

Autorização do 
primeiro pagamento 

de anuidade 

 

Cálculo da Anuidade 

VERSÃO 
PRELIMINAR 

DOS ARTIGOS 

PLANO DA 
PRÓXIMA 

AÇÃO 

CÓPIA 
PRONTA PARA 
IMPRESSORA 

VERSÃO 
EDITADA DOS 

ARTIGOS 
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EXERCÍCIO DE GRÁFICOS DE FLUXO DE TRABALHO 

1. Selecione um produto ou serviço fornecido por sua unidade de 

trabalho. 

2. Da melhor maneira possível, mapeie o processo de trabalho que sua 

unidade usa. Concentre-se nas principais categorias ou etapas do 

trabalho. Pode ser necessário primeiro listar as etapas menores do 

trabalho e depois agrupá-las em subprodutos. (Lembre-se de descrever 

produtos e serviços quando for possível, não atividades.) 
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Etapa 3: determinar as realizações individuais que apoiam os objetivos da 

unidade de trabalho 

Os elementos de desempenho que serão avaliados no plano geral de 

desempenho do funcionário podem incluir atribuições e responsabilidades individuais e de 

grupo. Os mais importantes aspectos orientados para os resultados do desempenho de uma 

unidade (que são seus produtos ou serviços) foram identificados na Etapa 2. (Outros tipos 

de processos que as unidades de trabalho podem querer avaliar e incluir como elementos em 

seus planos, mas que não são produtos ou serviços e não seriam identificados através da 

Etapa 2, abrangem processos internos de dinâmica de grupo, como tomada de decisão ou 

processos de resolução de problemas ou desenvolvimento de grupo/equipe.) 

Os elementos que tratam de realizações individuais podem ser 

identificados usando uma matriz de funções e resultados. Uma matriz de funções e resultados 

consiste em uma tabela que identifica os resultados que cada membro da unidade de trabalho 

deve produzir para apoiar as realizações da unidade. Para construir a matriz, liste os produtos 

ou serviços da unidade de trabalho na linha superior da tabela. Liste cada membro da unidade 

de trabalho ou cada cargo abaixo da coluna esquerda da matriz. Para cada célula da tabela, 

faça esta pergunta: o que deve este membro da unidade produzir ou executar (ou seja, 

realizar) para viabilizar este produto específico ou serviço unitário? Liste os produtos ou 

serviços dos funcionários (ou seja, realizações) na célula apropriada. Os produtos ou serviços 

que você lista para cada membro da unidade são possíveis elementos de desempenho que 

podem ser incluídos no plano de desempenho do funcionário. Os elementos de desempenho 

devem ser quantificáveis ou verificáveis e devem ser descritos como realizações 

(substantivos), não atividades (verbos). 

MATRIZ DE FUNÇÕES E RESULTADOS 

Funcionários 
da Unidade 

Produto ou 
serviço da 
unidade 

Produto ou 
serviço da 
unidade 

Produto ou 
serviço da 
unidade 

Produto ou 
serviço da 
unidade 

Funcionário 1 Realização Realização Realização Realização 

Funcionário 2 Realização Realização Realização Nihil* 

Funcionário 3 Realização Nihil* Realização Realização 

Funcionário 4 Nihil* Realização Realização Realização 

*O funcionário não participa da concretização deste produto ou serviço 
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EXEMPLO CONCRETO DE MATRIZ DE FUNÇÕES E RESULTADOS 

Um exemplo de uma matriz de funções e resultados é inserido a seguir. 

Foi construído para uma equipe de trabalho que produz um boletim informativo bimestral 

sobre políticas. A equipe tem cinco membros: o editor, três escritores e um artista gráfico. O 

produto ou saída é o boletim informativo. (O resultado esperado são funcionários mais 

qualificados.) A equipe criou um fluxograma de trabalho (consulte as páginas 45-46), que 

identificou quatro etapas principais no processo de trabalho. A equipe então usou estas 

etapas principais para construir a matriz e irá usá-la para desenvolver elementos de 

desempenho. 

Observe que as principais etapas do processo de trabalho estão dispostas 

na parte superior da matriz. O os membros da equipe são listados na coluna da esquerda. As 

realizações são listadas para cada membro da equipe. Além disso, observe que nem todos os 

membros têm atribuições ou responsabilidades para cada realização da equipe. (Isso 

geralmente ocorrerá em unidades de trabalho multifuncionais que incluem uma variedade de 

diferentes séries de trabalhos.) 

Ao construir uma matriz de funções e resultados, você pode identificar 

certos aspectos de desempenho no nível da unidade de trabalho ou a nível individual que 

não podem ser avaliados (por exemplo, o efeito que um programa de recursos humanos tem 

sobre o desempenho organizacional) ou sobre o qual a unidade ou o funcionário não tem 

controle (ou seja, uma parte do produto deve ser concluída por alguém fora da unidade de 

trabalho). Além disto, certos aspectos de desempenho podem custar muito para serem 

avaliados ou o órgão pode não ter os recursos para avaliá-los. Você não deve incluir estes 

aspectos de desempenho como elementos do plano de desempenho, mas ainda são 

componentes legítimas da matriz de funções e resultados. 

Uma matriz de funções e resultados é uma ferramenta de gerenciamento 

valiosa. Quando os supervisores envolvem os funcionários no processo de preenchimento 

da matriz, o papel de todos na unidade de trabalho surge com muita clareza, o que é 

importante para que o grupo tenha um desempenho bem sucedido. O processo de 

determinação dos produtos e serviços da unidade de trabalho e a construção da matriz de 

funções e resultados é um exercício benéfico de construção de equipes. 
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EXEMPLO DE MATRIZ DE FUNÇÕES E RESULTADOS 

MEMBROS 
DA EQUIPE 

REALIZAÇÕES DA EQUIPE 

PLANO DA 
PRÓXIMA 
EDIÇÃO 

VERSÃO EM 
RASCUNHO 

DOS 
ARTIGOS 

VERSÃO 
EDITADA 

DOS 
ARTIGOS 

CÓPIA PARA 
IMPRESSÃO 

Editor 
Tópicos a 
serem 
abrangidos 

 
Artigos que 
devem ser 
editados 

 

Escritor A 
Sugestões de 
artigos 

Texto original 
dos artigos 

  

Escritor B 
Sugestões de 
artigos 

Texto original 
dos artigos 

  

Escritor C 
Sugestões de 
artigos 

Texto original 
dos artigos 

  

Artista Gráfico 
Sugestões de 
leiaute 

  
Cópia pronta 
para impressão 

 

OUTRO EXEMPLO DE MATRIZ DE FUNÇÕES E RESULTADOS 

A tabela a seguir exibe dados de exemplos coletados para a Divisão de 

Requerimentos do Serviço de Aposentadoria do FBB, por meio do método de 

desdobramento dos objetivos, conforme descrito nas páginas 37-39 e o método focado no 

cliente, constante das páginas 41-43. 

Observe que os produtos ou serviços (ou seja, as realizações da unidade 

de trabalho) identificados através do processo decorrente da etapa 2 são discriminados na 

parte superior da matriz. Os funcionários são listados no lado esquerdo da matriz. As 

realizações de cada funcionário estão contidas nas cédulas inseridas na matriz. Observe que 

as responsabilidades de trabalho do funcionário são descritas como realizações (ou seja, 

produtos ou serviços) em vez de atividades ou comportamentos. 

EXEMPLO DE MATRIZ DE FUNÇÕES E RESULTADOS 

Funcionários Produtos e serviços da unidade de trabalho 

Gerente de 
divisão* 

Pedidos processados 
em tempo menor e com 
menos erros 

Resposta a 
reclamações 

Aumento do 
número de 
funcionários aptos a 
processar pedidos 
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Especialista em 
Benefícios de 
Aposentadoria 

Pedidos processados 

Sugestões de 
aperfeiçoamento do 
processo 

 

 

Orientação, 
treinamento e 
assistência técnica a 
outros especialistas 

Especialista em 
Atendimento a 

Clientes 

Registro e controle de 
pedidos 

Formatação, envio e 
arquivo de 
correspondências 

Respostas aos 
questionamentos 
dos clientes 

 

* Observe que o Gerente de Divisão está na mesma linha que as realizações da unidade de 
trabalho. Isto mostra que o gerente é responsável pelos resultados da unidade de trabalho. 
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EXERCÍCIO PARA CONSTRUIR UMA MATRIZ DE FUNÇÕES E RESULTADOS 

Preencha a matriz de funções e resultados para sua unidade de trabalho. 

Coloque os produtos ou serviços da unidade de trabalho que você identificou na Etapa 2 

(usando o método A, página 37, método B, página 41, ou o método C, página 44) no topo 

da matriz. Preencha os nomes ou os cargos dos funcionários da unidade de trabalho na 

coluna da esquerda. Em seguida, preencha as realizações dos funcionários que contribuem 

para a realização de cada unidade de trabalho. 

Funcionários Produtos e serviços da unidade de trabalho 

Gerente da unidade    
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Etapa 4: converter as realizações esperadas em elementos de desempenho, 

indicando tipo e prioridade 

Nas etapas 2 e 3 do processo apresentado neste manual, você desenvolveu 

as realizações esperadas para a unidade de trabalho e para os funcionários da unidade. 

Agora, na Etapa 4, você irá: 

• identificar quais realizações devem ser incluídas como elementos do 

plano de desempenho 

• selecionar qual tipo de elemento usar 

• atribuir pesos ou prioridades  

Todos os funcionários devem ter pelo menos um elemento crítico em seu 

plano de desempenho. Elementos críticos devem abordar apenas o desempenho individual, 

exceto no caso de supervisores, que podem ser responsabilizados por produtos ou serviços 

de uma unidade de trabalho. O desempenho da unidade de trabalho pode ser abordado por 

meio de elementos não críticos ou elementos de desempenho adicionais. Em programas de 

avaliação com apenas dois níveis de avaliação, o desempenho da unidade de trabalho pode 

ser abordado apenas por meio de elementos de desempenho adicionais. 

Depois de classificar os elementos como críticos, não críticos e adicionais, 

e se o seu programa de avaliação permitir, priorize-os para que as unidades de trabalho e os 

funcionários saibam quais elementos são mais importantes. Uma maneira de fazer isto é 

distribuir 100 pontos percentuais entre os elementos com base na importância de cada um 

para a organização. (Os programas geralmente alocam pesos em incrementos de cinco por 

cento.) 

COMO VOCÊ PODE DETERMINAR QUAIS ELEMENTOS SÃO CRÍTICOS? 

Lembre-se de que os elementos críticos são atribuições de trabalho ou 

responsabilidades de tal importância que o desempenho inaceitável em sua execução resulta 

na determinação de que a avaliação geral do desempenho do funcionário deve ser 

considerada inaceitável. A definição de elementos críticos deve ser feita com cuidado porque 

o desempenho inaceitável do funcionário em qualquer elemento crítico pode ser a base para 

uma ação de caráter sancionador. Para contribuir com a decisão sobre se um elemento deve 

ser classificado como crítico ou não, responda às seguintes questões: 
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• O elemento é um componente importante do trabalho? Se você 

respondeu “sim”, o elemento pode ser crítico. 

• O elemento aborda só o desempenho individual? Os elementos que 

medem o desempenho do grupo não podem ser elementos críticos, 

exceto, conforme explicado, para os supervisores e apenas sob certas 

circunstâncias. 

• Se o funcionário teve um desempenho inaceitável no elemento, há 

consequências graves para viabilizar o trabalho da organização? Se o 

erro do funcionário no elemento afetar as realizações da unidade de 

trabalho, o elemento pode ser crítico. 

• O elemento requer uma quantidade significativa de tempo do 

funcionário? Se você respondeu "sim", o elemento pode ser crítico. 

A menos que seja prescrito em seu programa de avaliação, não existe 

nenhum número fixo ou uniforme de elementos críticos que possam ser incluídos no plano 

de desempenho; o número se vincula às atribuições de trabalho e pode variar de ano a ano 

em resposta à mudança nas ênfases do programa. No entanto, todo funcionário deve ter pelo 

menos um elemento crítico. 

EXEMPLO DE IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS 

A Divisão de Requerimentos do Escritório de Serviços de Aposentadoria 

(ORS) é utilizada na página seguinte como exemplo para a identificação de elementos. As 

realizações esperadas dos Especialistas em Benefícios de Aposentadoria (conforme descrito 

na matriz de funções e resultados das páginas 50-51) estão listadas no lado esquerdo da matriz 

inserida na próxima página. As realizações da unidade de trabalho para a Divisão também 

são identificadas. A próxima coluna mostra como o gerente da divisão e os funcionários 

designaram os elementos como críticos, não críticos ou adicionais. Finalmente, pontos 

relacionados à prioridade são atribuídos a cada elemento para conferir-lhes pesos relativos. 

(Lembre-se de que o programa de avaliação do ORS usa cinco níveis para avaliar o 

desempenho do funcionário em elementos, classifica o desempenho geral em cinco níveis e 

permite elementos de desempenho não críticos e adicionais.) 

Observe o seguinte em relação à matriz inserida na página 56: 

1. A Divisão decidiu que “sugestões para melhorar o processo” não 

devem afetar o resultado da avaliação de desempenho, mas quer 
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identificar e avaliar o valor das sugestões a fim de reconhecer 

indivíduos que ajudam a melhorar o processo. Portanto, a realização 

foi incluída como um elemento adicional e se atribuiu a ela peso zero. 

A Divisão planeja usar os resultados do desempenho neste elemento 

como um critério na distribuição de prêmios que reconheçam a 

contribuição para inovação feita por funcionários da ORS. 

2. A Divisão decidiu que os benefícios concedidos pelos funcionários 

devem ser um elemento crítico para os Especialistas em Benefícios de 

Aposentadoria, mas também compreendeu que é importante inserir 

nos planos de desempenho dos funcionários o desempenho do grupo 

como um todo nos requerimentos concluídos. A Divisão sentiu que 

contar o desempenho do grupo nos requerimentos processados 

incentivaria os Especialistas a trabalharem em conjunto e promoveria 

a colaboração entre eles. Uma vez que esta Divisão se submete a um 

programa de avaliação de cinco níveis e quer considerar a referida 

realização como elemento para avaliar o grupo no processo de 

avaliação, trata-se de elemento não crítico. (Se o resultado da avaliação 

fosse expresso em dois níveis, os elementos utilizados para avaliar o 

grupo teriam que ser considerados elementos de desempenho 

adicionais.) 

3. Em relação à meta do grupo do aumento do número de funcionários 

que podem processar requerimentos de benefícios, a Divisão decidiu 

que não deveria inclui-la para apurar o desempenho do grupo no 

processo de avaliação. Devido à importância desta meta do grupo, no 

entanto, a administração decidiu torná-la um elemento adicional e usá-

la como base para reconhecer o desempenho do grupo se forem 

atingidos objetivos específicos. (Observe que a Divisão está medindo 

o desempenho individual para apoiar este objetivo do grupo e o está 

computando no desempenho individual como um elemento crítico.) 

4. A Divisão determinou a prioridade de cada elemento distribuindo 100 

pontos entre os elementos críticos e os não críticos. Os pontos 

prioritários permitem que os funcionários saibam quais elementos são 

mais importantes para a organização. Os pontos prioritários também 
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são usados neste exemplo para ilustrar como o resultado da avaliação 

será determinado. 

Usar este método permite que elementos não críticos contem 

significativamente na determinação do resultado da avaliação. (A deficiência no elemento 

não crítico não tornaria o desempenho inaceitável; seria apenas contada como 0 pontos de 

prioridade e poderia diminuir a avaliação atribuída ao funcionário, mas não para inaceitável.) 

 

DIVISÃO DE REIVINDICAÇÕES DE APOSENTADORIA DA ORS 

ESPECIALISTA EM BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA 

ELEMENTO TIPO PESO 

Requerimentos concluídos Crítico 50 

Sugestões para aprimorar o processo Adicional 0 

Orientação, treinamento e assistência 
técnica a outros especialistas 

Crítico 35 

PRODUTOS OU SERVIÇOS 

Requerimentos processados em tempo 
menor e com número reduzido de 
erros 

Não crítico 15 

Aumento do número de funcionários 
aptos a processar pedidos 

Adicional 0 

 

EXERCÍCIO PARA IDENTIFICAR ELEMENTOS  

Com base nas realizações que você identificou para o seu trabalho na 

matriz de funções e resultados referida na página 52 e considerando as regras estabelecidas 

pelo seu programa de avaliação, identifique os elementos apropriados e categorize-os como 

elementos de desempenho críticos, não críticos e, quando cabível, adicionais. Escreva estes 

elementos e seus tipos nas colunas marcadas como “Elemento” e “Tipo” em quadro 

semelhante ao aqui apresentado. (Se o resultado da avaliação for expresso em dois níveis — 

isto é, um programa de aprovação/reprovação — você não pode usar elementos não 

críticos.) Quando for o caso, priorize os elementos distribuindo 100 pontos entre eles, com 

a atribuição de mais pontos aos elementos mais importantes. 
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Etapa 5: determinar os parâmetros individuais e da unidade de trabalho 

Na Etapa 4 deste processo, você designou os elementos de desempenho 

críticos, não críticos e adicionais que incluirá em seu plano de desempenho. Na Etapa 5, você 

determinará como avaliar o desempenho em relação a estes elementos. 

Os parâmetros são os critérios utilizados para determinar o grau de 

eficiência com que as unidades de trabalho e os funcionários produziram os produtos ou 

serviços fornecidos. Para desenvolver parâmetros específicos para cada elemento em seu 

plano de desempenho, primeiro você deve determinar as medidas gerais que se aplicam a 

cada um deles. Após determinados os parâmetros gerais e os específicos, você será capaz de 

desenvolver os padrões para seus elementos, o que fará na Etapa 6 deste processo. Seus 

padrões serão redigidos em termos de parâmetros específicos desenvolvidos nesta etapa. 

A pirâmide de desempenho abaixo mostra os tipos de parâmetros gerais 

que são usados em diferentes níveis na organização. Observe que os parâmetros equilibrados, 

que incorporam o negócio, o cliente e as perspectivas dos funcionários, são apropriados para 

avaliar o desempenho gerencial e às vezes são adequados também para supervisão ou mesmo 

desempenho da unidade de trabalho. Na base da pirâmide, as quatro medidas gerais 

normalmente empregadas para medir a unidade de trabalho e o desempenho dos 

funcionários são a qualidade, a quantidade, a tempestividade e a racionalização de custos. 
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PARÂMETROS GERAIS 

QUALIDADE trata da eficiência com que o funcionário ou a unidade de 

trabalho executaram o trabalho e/ou da precisão ou da eficácia do produto fornecido. 

Qualidade se refere à precisão, à aparência, à utilidade ou à eficácia. As medidas de qualidade 

podem incluir taxas de erro (como o número ou porcentagem de erros permitidos por 

unidade de trabalho) e taxas de satisfação do cliente (determinadas por meio de pesquisas 

com os clientes). 

QUANTIDADE trata da quantidade de trabalho produzida pelo 

funcionário ou unidade de trabalho. Quantidade deve ser traduzida em parâmetros expressos, 

como uma série de produtos concluídos ou serviços prestados ou como um resultado geral 

a alcançar. 

TEMPESTIVIDADE aborda a rapidez, quando ou em que data o 

funcionário ou a unidade de trabalho produziu o trabalho. 

RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS trata da economia alcançada ou do 

controle de custos para o governo. Você deve desenvolver medidas que abordem este 

parâmetro em níveis de recursos específicos (monetário, pessoal ou tempo) que geralmente 

possa documentar e mensurar no orçamento anual do órgão. As medidas de racionalização 

de custos podem incluir aspectos de desempenho como manutenção ou redução de custos 

unitários, redução do tempo dispendido para produzir ou fornecer um produto ou serviço, 

ou redução do desperdício. 

DESENVOLVENDO PARÂMETROS ESPECÍFICOS 

Para desenvolver parâmetros específicos, você primeiro deve determinar 

os de caráter geral que são relevantes para cada elemento (ou seja, quantidade, qualidade, 

tempestividade e racionalização de custos). Em seguida, determine como mensurar a 

quantidade, a qualidade, a tempestividade e a racionalização de custos para o elemento. Se 

você puder mensurar uma realização com números, registre o critério de apuração. Se você 

puder descrever o desempenho (ou seja, observar e verificar), esclareça quem irá avaliar o 

desempenho e o fatores que serão avaliados. 

Os tipos de perguntas que você deve fazer neste processo incluem os 

seguintes aspectos: 

PRIMEIRO: Para cada elemento, decida quais medidas gerais se aplicam: 
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• A qualidade é relevante? O interessado ou o cliente se preocupam com 

a qualidade do trabalho realizado? 

• A quantidade é relevante? O interessado ou o cliente se preocupam 

com a quantidade do que é produzido? 

• É relevante cumprir o elemento em uma determinada hora ou data? 

• É relevante cumprir o elemento dentro de certos limites de custo? 

• Quais parâmetros já se encontram disponíveis? 

SEGUNDO: Para cada medida geral, pergunte: 

• Como mensurar [qualidade, quantidade, tempestividade e 

racionalização de custos]? 

• Existe algum número ou percentual que possa ser utilizado? 

• Se o elemento não se presta a ser mensurado com números e só pode 

ser descrito, pergunte: 

• Quem poderia julgar se o elemento foi bem-feito? 

• Que fatores eles procurariam? 

FINALMENTE: Anote ou então registre os parâmetros específicos. Se 

o critério de mensuração for numérico, liste as unidades que você identificará. Se o critério 

for descritivo, identifique o árbitro e liste os fatores que ele deve priorizar para observar e 

verificar o desempenho. 

EXEMPLO DE PARÂMETROS GERAIS E ESPECÍFICOS 

DIVISÃO DE REQUERIMENTOS 

Observe que foram adicionados parâmetros gerais e específicos aos 

elementos voltados à avaliação do desempenho de Especialistas em Benefícios de 

Aposentadoria (conforme página 56). 

Observe também que apenas os critérios de mensuração foram 

identificados, não o padrão que descreve o grau de eficiência em que o elemento deve ser 

executado. (Os padrões serão abordados na próxima etapa do processo.) 
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PESO ELEMENTO TIPO 
PARÂMETROS 
GENÉRICOS 

PARÂMETROS ESPECÍFICOS 

50 Requerimentos processados Crítico 

Qualidade 

Quantidade 

Tempestividade 

Precisão dos valores das anuidades. 

Integridade dos documentos utilizados. 

Número de requerimentos processados por semana. 

Número médio de dias necessário para processar um requerimento*. 

35 
Orientação, treinamento e 
assistência técnica a outros 
especialistas 

Crítico 
Qualidade 

Tempestividade 

Precisão das informações, conforme determinado pelo supervisor. 

Percepções de outros especialistas de que o titular está disposto a ajudar 
e o seu feedback é útil. 

Número de horas necessário para responder às solicitações de assistência 
feitas por outros especialistas. 

15 

Elemento aplicável à divisão: 

Requerimentos da divisão 
processados em menos tempo 
e com menor erro 

Não 
crítico 

Qualidade 

Quantidade 

Tempestividade 

Taxa de precisão dos valores de anuidade de toda a divisão. 

Número de requerimentos processados por semana pela Divisão. 

Número médio de dias necessário para processar um requerimento*. 

0 

Sugestão(ões) para melhorar o 
procedimento (voltado ao 
reconhecimento do trabalho 
individual) 

Adicional 

Qualidade 

Quantidade 

Racionalização 
de custos 

Reconhecimento do supervisor e dos revisores de que a(s) sugestão(ões) 
pode(m) melhorar a eficiência, a produtividade e a flexibilidade. 

Número de sugestões feitas. 

Quantidade de recursos economizada pela adoção da sugestão. 

0 

Elemento aplicável à divisão: 

Aumento do número de 
funcionários aptos a processar 
requerimentos 

Adicional 
Quantidade 

Qualidade 

Número de funcionários aptos a processar requerimentos. 

Taxa de precisão do valor dos benefícios pagos. 
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*Nota: Usar a média ajusta o parâmetro para os vários níveis de dificuldade dos requerimentos e garante que os especialistas não irão se concentrar apenas em requerimentos simples 
e ignorar os complexos. Além disso, todos os especialistas devem receber números iguais de requerimentos simples e complexos para garantir a justiça no emprego do padrão. 
Finalmente, a média pode ser rateada quando necessário. 
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EXERCÍCIO PARA DETERMINAR PARÂMETROS GERAIS E 

ESPECÍFICOS 

Determine os parâmetros gerais de avaliação para a sua unidade de 

trabalho com base nos elementos criados no exercício anterior (página 56). A seguir, 

identifique alguns parâmetros específicos. Anote estes parâmetros gerais e específicos nas 

colunas identificadas como “Parâmetro geral” e “Parâmetro específico”. 
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Etapa 6: desenvolver os parâmetros individuais da unidade de trabalho 

A próxima etapa no processo de desenvolvimento de um plano de 

desempenho consiste em estabelecer padrões para os elementos. Para trabalhar nesta seção 

com sucesso, você precisará conhecer o número de níveis que seu programa de avaliação usa 

para avaliar os elementos de desempenho. Você também precisará saber qual nível de 

desempenho seu programa usa como padrão de retenção. (Uma definição do padrão de 

retenção está incluída neste tópico.) As discussões abaixo tratam dos padrões de desempenho 

e do que se deve evitar ao descrevê-los. 

O QUE É UM PADRÃO DE DESEMPENHO? 

Os padrões de desempenho são expressões aprovadas pela administração 

dos limites de desempenho, requisito(s) ou expectativa(s) que os funcionários devem atender 

para serem avaliados em níveis específicos de desempenho. 

Para cada elemento crítico deve ser estabelecido um padrão totalmente 

bem-sucedido ou equivalente. Tecnicamente, nem os elementos não críticos nem os 

elementos de desempenho adicionais exigem um padrão totalmente bem-sucedido ou 

equivalente. No entanto, para ajudar os funcionários e as unidades de trabalho a entenderem 

as expectativas de desempenho nestes elementos, recomendamos que eles tenham acesso a 

uma noção clara do que é considerado um desempenho totalmente bem-sucedido. 

NOTA: OS ELEMENTOS NÃO CRÍTICOS DEVEM SER AVALIADOS EM PELO 

MENOS DOIS NÍVEIS, MAS ESTES DOIS NÍVEIS PODEM SER ESTABELECIDOS 

EM PATAMARES SUPERIORES AO NÍVEL TOTALMENTE BEM-SUCEDIDO. 

O QUE OS PADRÕES DE DESEMPENHO DEVEM INCLUIR? 

Depois de estabelecer os parâmetros específicos que se aplicam aos 

elementos de desempenho, você pode começar a descrever os padrões. Antes de descrever 

o padrão “totalmente bem-sucedido”, você deve saber o número de níveis que seu programa 

de avaliação usa para avaliar os elementos. Por exemplo, se você estiver em um programa de 

avaliação que usa dois níveis para avaliar os elementos, o padrão totalmente bem-sucedido 

descreveria um único ponto de desempenho. Qualquer desempenho que corresponda ou 

supere este ponto será “totalmente bem-sucedido” e qualquer avaliação abaixo dele será 

considerada inaceitável. Se, no entanto, seu programa de avaliação utilizar cinco níveis para 

avaliar o desempenho, você descreveria o padrão “totalmente bem-sucedido” como uma 

faixa. O desempenho que exceder o topo desta faixa deve ser avaliado no(s) nível(is) acima 
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de “totalmente bem-sucedido” e o desempenho abaixo da base deste intervalo ou seria 

“minimamente bem-sucedido” (ou equivalente) ou inaceitável. Assim, a forma de descrever 

o padrão “totalmente bem-sucedido” depende do número de níveis que o programa usará 

para avaliar o desempenho em cada elemento.  

Se um critério de mensuração específico para um elemento for numérico, 

por exemplo, você deve listar as unidades para serem apuradas e determinar a gama de 

números (ou o único número em um programa que avalia os elementos em dois níveis) que 

representam o desempenho “totalmente bem-sucedido”. Se o critério possuir natureza 

descritiva, você deve identificar o(s) avaliador(es) que apreciará(ão) o desempenho, listar os 

fatores que o(s) avaliador (es) deve(m) procurar e determinar o que ele ou ela veria ou relataria 

para verificar se o desempenho “totalmente bem-sucedido” foi constatado. (Lembre-se de 

expressar os padrões de desempenho com base nos parâmetros determinados na Etapa 5 

deste processo.) 

Vários exemplos de elementos e padrões encontram-se inseridos a seguir. 

Os parâmetros específicos estão em itálico; o desempenho (ou faixa de desempenho) que 

realmente estabelece o nível do padrão se encontra grafado em negrito. 

ELEMENTO: CASOS CONCLUÍDOS 

Padrão totalmente bem-sucedido em um programa de avaliação que 

avalia elementos em cinco níveis (para atender a este padrão, todos os parâmetros listados 

devem estar presentes ou ocorrer): 

• não mais do que 3-4 reclamações de clientes válidas por ano, conforme 

determinado pelo supervisor 

• não mais do que 2-3 erros por trimestre, conforme detectado pelo 

supervisor 

• não mais do que 4-5 atrasos por ano (processados até 10 dias úteis a 

partir do recebimento) 

(Se esta norma houvesse sido redigida para um programa de avaliação que apura os elementos 

em apenas dois níveis, o padrão seria "não mais do que 4 reclamações de clientes válidas por ano", 

“não mais do que 3 erros por trimestre” e “não mais do que 5 requerimentos atrasados por ano.”) 
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ELEMENTO: REUNIÕES AGENDADAS 

Padrão totalmente bem-sucedido em um programa de avaliação que 

avalia elementos em cinco níveis (para atender este padrão, todos os parâmetros listados 

devem estar presentes ou ocorrer): 

O líder da reunião e os participantes geralmente estarão satisfeitos 

se: 

• o tamanho da sala correspondeu ao tamanho do grupo 

• os participantes foram notificados da reunião 

• os participantes sabiam a quem ligar para obter informações 

• a reunião foi marcada dentro do prazo 

ELEMENTO: ACONSELHAMENTO JURÍDICO 

Padrão totalmente bem-sucedido em um programa de avaliação que 

avalia elementos em cinco níveis (para atender a este padrão, todos os parâmetros listados 

devem estar presentes ou ocorrer): 

• De acordo com o grau do advogado, o advogado geralmente 

desenvolve uma carga de trabalho adequada de projetos, frequentemente 

assume novos projetos para atender às necessidades do escritório e geralmente 

mostra iniciativa em lidar com projetos (geralmente, os projetos são de 

dificuldade média) 

• Consistente com o grau do advogado, o conselho jurídico prestado 

raramente é modificado pelos líderes de grupo e supervisores de uma forma 

significativa 

• O aconselhamento dado aos clientes é geralmente oportuno e completo 

e de qualidade média, e geralmente mostra sensibilidade às necessidades 

do programa e do órgão 

EXEMPLOS ADICIONAIS DE ELEMENTOS E PADRÕES ESPECIFICAMENTE 

DESCRITOS PARA PROGRAMAS DE APRECIAÇÃO DE ELEMENTOS DE 

AVALIAÇÃO EM CINCO, TRÊS E DOIS NÍVEIS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS 

NOS APÊNDICES. 
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O QUE VOCÊ DEVE EVITAR AO DESCREVER OS PADRÕES DE 

AVALIAÇÃO? 

Por padrão de “retenção”, deve-se compreender o padrão que descreve o 

nível de desempenho necessário para que o avaliado seja mantido na tarefa a que se dedica 

(ou seja, o padrão de desempenho um nível acima do nível inaceitável). Em programas de 

avaliação que não têm um sucesso mínimo ou nível equivalente disponível para elementos 

de avaliação, o padrão de retenção corresponde ao “padrão totalmente bem-sucedido”. Caso 

contrário, o padrão de retenção é o padrão de sucesso mínimo ou equivalente. 

O Escritório de Proteção do Sistema do Mérito (MSPB3) e os tribunais 

emitiram muitas decisões sobre padrões de retenção válidos. Este tópico destaca que o 

colegiado considera que existem dois erros principais a serem evitados ao se descreverem 

padrões de retenção. Para evitar que a avaliação seja alterada pelo MSPB, os órgãos devem 

garantir que os padrões de retenção: 

• não sejam inteiramente perfeitos (ou seja, permitam alguns erros) 

• informem o funcionário sobre o nível de desempenho necessário para 

manter a posição que ocupa 

EVITE PADRÕES DE RETENÇÃO ABSOLUTOS 

Um padrão “absoluto" - aquele que não permite erros - é aceitável apenas 

em circunstâncias limitadas. Quando uma única falha de desempenho sob um elemento 

crítico resulta em caso de perda de vida, lesão física, violação da segurança nacional ou grande 

prejuízo financeiro, o órgão terá legitimidade para sustentar a decisão de exigir perfeição de 

seus funcionários. Em outras circunstâncias, o MSPB e os tribunais geralmente determinarão 

que o órgão abusou de sua discricionariedade, ao estabelecer padrões de retenção que não 

permitem margem de erro. 

Ao estabelecer padrões, você deve evitar exigir perfeição no nível de 

retenção. Em programas de avaliação que não avaliam elementos no nível mínimo de sucesso 

ou equivalente, você deve redigir cuidadosamente os padrões “totalmente bem-sucedidos” 

ou equivalentes para que eles não sejam absolutos. Por exemplo, aqui estão os padrões 

“totalmente bem-sucedidos” usados por órgãos que o MSPB consideraria padrões de 

 
3 Sigla da nomenclatura original na língua inglesa, Merit Systems Protection Board (NT). 
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retenção absolutos se forem empregados em programas que contenham dois níveis de 

avaliação: 

• O trabalho é oportuno, eficiente e de qualidade aceitável 

• Comunica-se com eficácia dentro e fora da organização 

O MSPB considera estes padrões absolutos porque parecem exigir que o 

trabalho seja sempre oportuno, eficiente e de qualidade aceitável e que o funcionário sempre 

se comunique com eficácia. Ao descrever padrões – especialmente padrões de retenção – 

evite simplesmente listar tarefas sem descrever a regularidade da ocorrência da tarefa, mas 

também evite a exigência de que a tarefa sempre deve ocorrer. 

Por outro lado, em programas de avaliação que avaliam os elementos em 

níveis acima de “totalmente bem-sucedido”, o próprio padrão “totalmente bem-sucedido” - 

bem como o padrão que excede o “totalmente bem-sucedido” quando um nível excelente 

ou de nível equivalente é admitido - não deve ser absoluto. Se for possível excedê-lo, 

certifique-se de que foi descrito desta forma. 

Para ajudar a determinar se você está descrevendo um padrão absoluto, 

pergunte-se: 

• Quantas vezes o funcionário pode falhar neste requisito e ainda ser 

aceitável? 

• O padrão de retenção usa palavras como “todos”, “nunca” e “cada”? 

(Estas palavras não criam automaticamente um padrão absoluto, mas 

costumam adverti-lo sobre problemas.) 

• Se o padrão de retenção não permitir erros, seria válido de acordo com 

os critérios listados acima (risco de morte, ferimentos, etc.)? 

Os exemplos de elementos e padrões incluídos nos apêndices foram 

cuidadosamente descritos para evitar requisitos absolutos. 

EVITE PADRÕES “NEGATIVOS” 

A jurisprudência exige que um funcionário compreenda o nível de 

desempenho necessário para que permaneça na posição que ocupa. Ao usar um nível de 

desempenho de sucesso mínimo, uma tendência comum é descrevê-lo em termos de trabalho 

que não é realizado em vez do que deve ser feito para atender a este padrão de retenção. 

Descrever de forma negativa o desempenho raramente descreve o desempenho inaceitável. 
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Padrões como “deficiência no cumprimento de prazos” ou “execução do trabalho de forma 

incorreta” permitem que o funcionário praticamente não faça nenhum trabalho ou faça-o de 

maneira inadequada e ainda assim atenda a este padrão de retenção. O MSPB considera estes 

padrões de retenção “negativos” inválidos. Para ajudá-lo a determinar se você está 

escrevendo um padrão de retenção negativo, pergunte: 

• O padrão expressa o nível de trabalho que o supervisor deseja ver ou 

descreve desempenho negativo? (Exemplo de descrição de 

desempenho negativo: requer assistência mais de 50 por cento do 

tempo.) 

• Se o funcionário não fizesse nada, ele atenderia ao padrão, conforme 

descrito? (Exemplo: conclui menos de quatro produtos por ano.)  

MAIS EXEMPLOS DE PADRÕES 

Exemplos de padrões para um Especialista em Benefícios de 

Aposentadoria encontram-se inseridos nas próximas duas páginas. Estes padrões foram 

escritos para elementos que são avaliados em cinco níveis. Os regulamentos de avaliação 

exigem apenas que um padrão “totalmente bem-sucedido” seja estabelecido para cada 

elemento. No entanto, para esclarecer desde o início o que os funcionários precisam fazer 

para exceder o padrão “totalmente bem-sucedido” (bem como o que eles devem fazer para 

serem mantidos no cargo), a Divisão de Requerimentos inclui padrões para o “minimamente 

bem-sucedido”, “totalmente bem-sucedido” e “excede níveis de desempenho totalmente 

bem-sucedidos”. (O desempenho abaixo do mínimo da faixa de desempenho minimamente 

bem-sucedida é considerado inaceitável e o desempenho acima do máximo da faixa de 

desempenho “excede totalmente bem-sucedido” é excelente.) 

A maioria dos padrões utilizada como exemplo nas próximas duas páginas 

são quantificáveis. Os números usados são baseados em dados de fluxo de trabalho. 

Exemplos de padrões descritivos redigidos em níveis variáveis são encontrados nos 

apêndices. Em todos estes exemplos, distinguir entre “totalmente bem-sucedido” e níveis 

acima ou abaixo de “totalmente bem-sucedido” requer planejamento e preparação rigorosos. 

NOTE QUE OS PADRÕES TIPICAMENTE DESCREVEM UMA FAIXA DE 

DESEMPENHO. TAMBÉM NOTE QUE OS ELEMENTOS FORAM 

RELACIONADOS DE FORMA A ORDENÁ-LOS DE ACORDO COM O PESO DE 

CADA UM NA AVALIAÇÃO FINAL. 
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EXEMPLO DE DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES 

 

DESCRIÇÃO 
DOS 

ELEMENTOS 

PARÂMETROS 
GENÉRICOS 

PARÂMETROS 
ESPECÍFICOS 

PADRÕES* 

MINIMAMENTE 
BEM-SUCEDIDO 

TOTALMENTE 

BEM-SUCEDIDO 

 

EXCEDE 
TOTALMENTE BEM-

SUCEDIDO 

 

Requerimentos 
concluídos. 

• Elemento 
crítico. 

• Peso 50. 
 

Quantidade 

Qualidade 

Tempestividade 

Precisão dos valores das 
anuidades. 

Integridade da 
documentação. 

Número de requerimentos 
concluídos por semana. 

Número médio de dias 
necessário para processar 
um requerimento. 

 

82-87% dos valores da 
anuidade precisos e de 
benefícios concedidos. 

10-12 requerimentos 
processados por 
semana. 

Média de 101-110 dias 
para concluir 
requerimentos. 

88-93% dos valores da 
anuidade precisos e de 
benefícios concedidos. 

13-16 requerimentos 
processados por 
semana. 

Média de 90-100 dias 
para concluir 
requerimentos. 

94-97% dos valores da 
anuidade precisos e de 
benefícios concedidos. 

17-20 requerimentos 
processados por semana. 

Média de 75-90 dias para 
concluir requerimentos. 
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Orientação, 
treinamento e 
assistência 
técnica a outros 
especialistas. 

• Elemento 
crítico. 

• Peso 35. 
 

Qualidade 

Tempestividade 

Precisão das informações, 
conforme determinado 
pelo supervisor. 

Percepção de outros 
especialistas de que o 
funcionário está disposto a 
ajudar e o seu feedback é útil. 

Número de horas 
necessário para responder 
às solicitações de 
assistência feitas por outros 
especialistas. 

Normalmente preciso. 

50-59% dos 
especialistas 
concordam que o 
funcionário está sempre 
disposto a ajudar e que 
o feedback é útil. 

Normalmente 
responde dentro de 9-
12 horas úteis a partir 
do recebimento da 
solicitação. 

Normalmente preciso. 

60-80% dos 
especialistas 
concordam que o 
funcionário está sempre 
disposto a ajudar e que 
o feedback é útil. 

Normalmente 
responde dentro de 4-8 
horas úteis a partir do 
recebimento da 
solicitação. 

Normalmente preciso. 

81-89% dos especialistas 
concordam que o 
funcionário está sempre 
disposto a ajudar e que o 
feedback é útil. 

Normalmente responde 
dentro de 2-3 horas úteis a 
partir do recebimento da 
solicitação. 

Elemento 
aplicável à 
Divisão: 

Requerimentos 
da Divisão 
processados em 
menos tempo e 
com menor erro. 

• Elemento 
não 
crítico. 

• Peso 15. 

Qualidade 

Quantidade 

Tempestividade 

Taxa de precisão dos 
valores de anuidade de toda 
a divisão. 

Número de requerimentos 
processados por semana 
pela Divisão. 

Número médio de dias 
necessário para processar 
um requerimento. 

Não se aplica**. 

88-93% dos valores da 
anuidade são precisos. 

220-230 requerimentos 
processados pela 
Divisão por semana. 

Média de 90-100 dias 
para concluir os 
requerimentos. 

94-97% dos valores da 
anuidade são precisos. 

231-244 requerimentos 
processados pela Divisão 
por semana. 

Média de 75-90 dias para 
concluir os requerimentos. 
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Sugestão(ões) 
para melhorar o 
processo 
(voltado ao 
reconhecimento 
do trabalho 
individual). 

• Elemento 
adicional. 

• Peso 0. 

Qualidade 

Quantidade 

Racionalização 
de custos 

Reconhecimento do 
supervisor e dos 
revisores de que a(s) 
sugestão(ões) pode(m) 
melhorar a eficiência, a 
produtividade e a 
flexibilidade. 

Número de sugestões 
feitas. 

Quantidade de 
recursos economizada 
pela adoção da 
sugestão. 

Não se aplica**. 

Os membros da 
gerência e da 
divisão defendem a 
adoção da(s) 
sugestão(ões). 

O funcionário 
apresenta 1-2 
sugestões adotadas 
por ano. 

A sugestão do 
funcionário 
economizou até 
10% dos custos. 

Os membros da gerência e da divisão 
defendem a adoção da(s) sugestão(ões). 

O funcionário apresenta 3-5 sugestões 
adotadas por ano. 

A sugestão do funcionário economizou 
10-25% dos custos. 

Elemento 
aplicável à 
divisão: 

Aumento do 
número de 
funcionários que 
podem processar 
requerimentos. 

• Elemento 
adicional. 

• Peso 0. 

Quantidade 

Qualidade 

Número de 
funcionários que 
podem processar 
requerimentos. 

Taxa de precisão do 
valor dos benefícios 
pagos. 

Não se aplica**. 

35-50% dos 
funcionários da 
Divisão são aptos 
para processar 
requerimentos. 

88-93% dos 
valores das 
anuidades são 
precisos. 

51-75% dos funcionários da Divisão são 
aptos para processar requerimentos. 

94-97% dos valores das anuidades são 
precisos. 

* Para atender ao nível de desempenho dos padrões descritos para cada elemento, cada parte listada do padrão deve estar presente ou ocorrer. 

** A Divisão decidiu que não havia benefício em estabelecer um padrão de sucesso mínimo para um elemento de desempenho não crítico ou adicional.  
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Se estes padrões houvessem sido descritos para um programa de avaliação 

que apura os elementos em apenas dois níveis, somente o padrão “totalmente bem-sucedido” 

teria sido incluído e descreveria um único ponto, não um intervalo. Então, por exemplo, para 

o primeiro elemento (ou seja, arquivos de casos concluídos) em vez de se estabelecer uma 

precisão de 88-93 por cento, taxa, etc., como padrão “totalmente bem-sucedido”, o padrão 

seria: 

• 88% de precisão ou melhor 

• pelo menos 13 casos processados por semana 

• leva em média 100 dias para concluir o caso 

Outro ponto de interesse no exemplo é que os elementos e padrões 

descritos para a Divisão foram incluídos no plano de desempenho de cada funcionário da 

Divisão como elementos e padrões do grupo. 

EXERCÍCIO PARA DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES 

Com base nos elementos e parâmetros que você estabeleceu no exercício 

anterior (página 62), desenvolva padrões “totalmente bem-sucedidos” para aqueles 

elementos. Escreva estes padrões na coluna intitulada "padrões". Lembre-se de escrever 

padrões que correspondam especificamente aos níveis utilizados no seu programa de 

avaliação (ou seja, dois níveis ou mais de dois níveis). Este exercício exige que você 

desenvolva apenas o padrão “totalmente bem-sucedido”. No entanto, se o seu programa de 

avaliação avalia os elementos em mais de dois níveis, você também pode definir os outros 

níveis de desempenho possíveis. 
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Etapa 7: determinar como monitorar o desempenho 

Monitorar o desempenho significa mensurá-lo e fornecer feedback para os 

funcionários. Os programas de avaliação dos órgãos são obrigados a fornecer avaliações 

contínuas, que incluem, mas não se limitam a elas, a realização de uma ou mais avaliações do 

desenvolvimento funcional durante cada período de avaliação. Além de uma revisão do 

desenvolvimento funcional uma ou duas vezes por ano, que às vezes é uma parte formal do 

processo de avaliação, supervisores e funcionários devem discutir o desempenho de modo 

informal e frequentemente. 

Determinar como monitorar o desempenho é uma etapa importante no 

desenvolvimento de planos de desempenho. Se você assimilou o conteúdo das seis etapas 

anteriores do processo apresentado neste manual, desenvolveu o que considerou elementos 

e padrões adequados, e, em seguida, pode ter descoberto que monitorar o desempenho em 

um elemento é impossível, ou muito caro, ou muito demorado. Se isto aconteceu, pense em 

outros parâmetros específicos que demonstrem o desempenho – parâmetros tão específicos 

quanto possível. 

Para concluir esta etapa do processo: 

• Determine quais dados coletar para cada elemento de desempenho, a 

fonte dos dados, e se deve coletar todos os dados ou apenas uma 

amostra 

• Determine quando coletar os dados, quem irá coletá-los e quem irá 

recebê-los 

• Revise os relatórios existentes para possível uso como relatórios de 

feedback 

• Crie tabelas ou gráficos de feedback, quando necessário ou cabível 

• Tente criar processos de feedback que o forneçam automaticamente 

COMENTÁRIOS 

Feedback eficaz e oportuno abordando o desempenho do funcionário em 

elementos e padrões constitui um componente essencial de um programa de gerenciamento 

de desempenho de sucesso. As pessoas precisam saber em tempo hábil como estão 

executando suas tarefas, o que está funcionando e o que não está funcionando. 
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O feedback pode vir de muitas fontes diferentes: gerentes e supervisores, 

sistemas de avaliação, pares e clientes, só para citar alguns. Usar várias fontes de feedback, 

procedimento conhecido como “avaliação de 360 graus” ou “avaliação multilateral”, admite 

várias metodologias, mas a maioria delas é informatizada e os avaliadores são anônimos. Se 

você precisa ou deseja usar a avaliação multilateral, dependerá do que deseja avaliar. Por 

exemplo, se você quiser avaliar a satisfação do cliente, a melhor maneira de obter as 

informações é perguntar ao cliente diretamente. (Se as ferramentas de pesquisa do cliente 

não estiverem disponíveis, ou forem muito caras para desenvolver, você pode ter que confiar 

em outras fontes de feedback, como o número de reclamações recebidas.) 

No entanto, certos fatores garantem a eficácia do feedback: 

ESPECIFICIDADE O feedback funciona melhor quando se refere a uma 

meta específica, como as estabelecidas em elementos e padrões. Basear o feedback no 

desempenho do funcionário em relação aos seus elementos e padrões é essencial para 

fornecê-lo de forma tangível, objetiva e poderosa. Dizer aos funcionários que eles estão indo 

bem porque excederam sua meta em 10 por cento é mais eficaz do que simplesmente dizer 

"você está fazendo um bom trabalho". 

VELOCIDADE Os funcionários devem receber informações sobre 

como estão se saindo no tempo mais imediato possível. Se precisam melhorar seu 

desempenho, quanto mais cedo descobrirem, mais cedo poderão corrigir o problema. Se os 

funcionários alcançaram ou excederam um objetivo, quanto mais cedo eles receberem um 

feedback positivo, mais gratificante será para eles. 

ABORDAGEM Dê feedback de maneira que mais ajude a melhorar o 

desempenho. Para que a pessoa responda às informações apresentadas de forma positiva, é 

melhor expressar o feedback de forma positiva. Isto não quer dizer que a informação deva ser 

revestida de açúcar. A apresentação de um feedback preciso, factual e completo é mais eficaz 

quando reforça o que o funcionário fez corretamente e identifica o que o funcionário precisa 

fazer no futuro. A crítica constante acaba caindo em ouvidos surdos. 

FEEDBACK QUE OCORRE NATURALMENTE Alguns tipos de 

feedback ocorrem naturalmente, enquanto outros requerem planejamento e gerenciamento 

cuidadosos. O feedback que ocorre naturalmente pode ser classificado em duas categorias. O 

primeiro tipo é o feedback autoevidente – informações que os funcionários podem ver por si 

mesmos enquanto fazem seu trabalho. Por exemplo, uma equipe de manipuladores de 
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materiais que recebe a atribuição de mover dez pilhas de suprimentos de um lado do 

armazém para o outro, no final do dia, saberá que, se apenas uma das dez pilhas for movida 

até o meio-dia, que não é provável que a tarefa irá ser concluída a tempo. Esta informação é 

evidente e é obtida pelos funcionários fazendo suas próprias comparações com uma meta 

específica. 

Outro tipo de feedback autoevidente pode ser obtido mediante um escopo 

de trabalho mais amplo. Quanto mais amplo o escopo de trabalho do funcionário, melhor 

poderá ser determinada a qualidade do produto acabado. Por exemplo, um escritor/editor 

designado para escrever uma parte de um artigo pode se sentir satisfeito com a seção que 

escreveu. Mas o mesmo escritor/editor, se atribuída a responsabilidade por todo o artigo, 

verá que sua seção, escrita de forma independente, não tinha relação com o resto do artigo e 

não passou pelo necessário aprimoramento. 

A segunda categoria de feedback que ocorre naturalmente é a que se efetiva 

de forma cuidadosamente planejada, caracterizada pelo fornecimento automático e 

frequente, com base em um sistema de avaliação contínuo. É possível projetar feedback em 

um processo de trabalho ou sistema de avaliação para que os funcionários o recebam 

automaticamente. Por exemplo, ciclos de feedback projetados em muitos processos de 

trabalho fornecem medidas de desempenho diárias, como um processo de produção ou 

impressão (ou seja, número de cópias impressas por dia conforme determinado pela 

contagem de máquinas). Além disso, programas de qualidade total e reengenharia usam 

métodos extensivos de avaliação de processos de trabalho. Os funcionários avaliam por si 

próprios como eles e sua equipe estão procedendo. 

Projetar feedback eficaz em um programa de gestão de desempenho irá 

melhorar o desempenho da equipe e tornará sua organização mais eficaz. Com processos de 

feedback eficazes, os funcionários podem acompanhar seu próprio desenvolvimento e isto os 

motiva a alcançar suas metas de desempenho com sucesso. 
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EXEMPLO DE FONTES DE FEEDBACK 

 

DESCRIÇÃO 
DOS 

ELEMENTOS 

PARÂMETROS 
GENÉRICOS 

PARÂMETROS 
ESPECÍFICOS 

PADRÕES* 

FONTES DE 
FEEDBACK PARA 

MONITORAMENTO 

MINIMAMENTE 
BEM-

SUCEDIDO 

TOTALMENTE 

BEM-SUCEDIDO 

EXCEDE 
TOTALMENTE 

BEM-
SUCEDIDO 

 

Requerimentos 
concluídos. 

• Elemento 
crítico. 

• Peso 50. 
 

Quantidade 

Qualidade 

Tempestividade 

Precisão dos 
valores das 
anuidades. 

Integridade da 
documentação. 

Número de 
requerimentos 
concluídos por 
semana. 

Número médio de 
dias necessário 
para 

processar um 
requerimento. 

 

82-87% dos 
valores da 
anuidade precisos 
e de benefícios 
concedidos. 

10-12 
requerimentos 
processados por 
semana. 

Média de 101-110 
dias para concluir 
requerimentos. 

88-93% dos valores 
da anuidade 
precisos e de 
benefícios 
concedidos. 

13-16 
requerimentos 
processados por 
semana. 

Média de 90-100 
dias para concluir 
requerimentos. 

94-97% dos 
valores da 
anuidade precisos 
e de benefícios 
concedidos. 

17-20 
requerimentos 
processados por 
semana. 

Média de 75-90 
dias para concluir 
requerimentos. 

Dados obtidos de 
sistema automatizado. 

Dados obtidos de 
sistema automatizado. 

Dados obtidos de 
sistema automatizado. 
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Orientação, 
treinamento e 
assistência 
técnica a outros 
especialistas. 

• Elemento 
crítico. 

• Peso 35. 
 

Qualidade 

Tempestividade 

Precisão das 
informações, 
conforme 
determinado pelo 
supervisor. 

Percepção de 
outros 
especialistas de 
que o funcionário 
está disposto a 
ajudar e o seu 
feedback é útil. 

Número de horas 
necessário para 

responder às 
solicitações de 
assistência feitas 
por outros 
especialistas. 

Normalmente 
preciso. 

50-59% dos 
especialistas 
concordam que o 
funcionário está 
sempre disposto a 
ajudar e que o 
feedback é útil. 

Normalmente 
responde dentro 
de 9-12 horas úteis 
a partir do 
recebimento da 
solicitação. 

Normalmente 
preciso. 

60-80% dos 
especialistas 
concordam que o 
funcionário está 
sempre disposto a 
ajudar e que o 
feedback é útil. 

Normalmente 
responde dentro de 
4-8 horas úteis a 
partir do 
recebimento da 
solicitação. 

Normalmente 
preciso. 

81-89% dos 
especialistas 
concordam que o 
funcionário está 
sempre disposto 
a ajudar e que o 
feedback é útil. 

Normalmente 
responde dentro 
de 2-3 horas úteis 
a partir do 
recebimento da 
solicitação. 

Observação aleatória 
do supervisor e 
feedback 360 graus. 

Feedback 360 graus. 

Elemento 
aplicável à 
Divisão: 

Requerimentos 
da Divisão 
processados em 
menos tempo 

Qualidade 

Quantidade 

Tempestividade 

Taxa de precisão 
dos valores de 
anuidade 

de toda a divisão. 

Número de 
requerimentos 

Não se aplica. 

88-93% dos valores 
da anuidade são 
precisos. 

220-230 
requerimentos 
processados pela 
Divisão por 
semana. 

94-97% dos 
valores da 
anuidade são 
precisos. 

231-244 
requerimentos 
processados pela 

Dados obtidos de 
sistema automatizado. 

Dados obtidos de 
sistema automatizado. 

Dados obtidos de 
sistema automatizado. 
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e com menor 
erro. 

• Elemento 
não 
crítico. 

• Peso 15. 

processados por 
semana pela 
Divisão. 

Número médio de 
dias necessário 
para 

processar um 
requerimento. 

Média de 90-100 
dias para concluir os 
requerimentos. 

Divisão por 
semana. 

Média de 75-90 
dias para concluir 
os 
requerimentos. 

Sugestão(ões) 
para melhorar o 

processo 
(voltado ao 
reconhecimento 
do trabalho 
individual). 

• Elemento 
adicional. 

• Peso 0. 

Qualidade 

Quantidade 

Racionalização 
de custos 

Reconhecimento 
do supervisor e 
dos revisores de 
que a(s) 
sugestão(ões) 
pode(m) 

melhorar a 
eficiência, a 
produtividade e a 
flexibilidade. 

Número de 
sugestões feitas. 

Quantidade de 
recursos 
economizada pela 
adoção da 
sugestão. 

Não se aplica**. 

Os membros da 
gerência e da 
Divisão defendem a 
adoção da(s) 
sugestão(ões). 

O funcionário 
apresenta 1-2 
sugestões adotadas 
por ano. 

A sugestão do 
funcionário 
economizou até 
10% dos custos. 

Os membros da 
gerência e da 
Divisão 
defendem a 
adoção da(s) 
sugestão(ões). 

O funcionário 
apresenta 3-5 
sugestões 
adotadas por ano. 

A sugestão do 
funcionário 
economizou 10-
25% dos custos. 

Avaliação do 
supervisor e dos 
membros da Divisão. 

Registro do 
supervisor. 

Dados obtidos de 
sistema automatizado. 
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Elemento 
aplicável à 
divisão: 

Aumento do 
número de 

funcionários que 
podem processar 
requerimentos. 

• Elemento 
adicional. 

• Peso 0. 

Quantidade 

Qualidade 

Número de 
funcionários que 
podem processar 

requerimentos. 

Taxa de precisão 
do valor dos 
benefícios pagos. 

Não se aplica**. 

35-50% dos 
funcionários da 
Divisão são aptos 
para processar 
requerimentos. 

88-93% dos valores 
das anuidades são 
precisos. 

51-75% dos 
funcionários da 
Divisão são aptos 
para processar 
requerimentos. 

94-97% dos 
valores das 
anuidades são 
precisos. 

Observação do 
supervisor. 

Dados obtidos de 
sistema automatizado. 

* Para atender ao nível de desempenho dos padrões descritos para cada elemento, cada aspecto que caracteriza o padrão deve estar presente ou ocorrer. 

** A Divisão decidiu que não havia benefício em estabelecer um padrão de sucesso mínimo para um elemento de desempenho não crítico ou adicional.
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Etapa 8: verificar o plano de desempenho 

Depois de desenvolver o plano de desempenho com o emprego das sete 

etapas anteriores, verificar o seu trabalho é sempre uma boa ideia. Use a lista de verificação 

a seguir para garantir que os elementos e padrões que você desenvolveu para incluir no plano 

de desempenho são eficazes e atendem aos requisitos regulamentares: 

• Os elementos críticos são realmente críticos? Falha no elemento 

crítico significa que o desempenho geral do funcionário é inaceitável? 

• A faixa de desempenho aceitável está clara? As expectativas de 

desempenho são quantificáveis, observáveis e/ou verificáveis? 

• Os padrões são atingíveis? As expectativas são razoáveis? 

• Os padrões são desafiadores? A unidade de trabalho ou o funcionário 

precisa exercer uma quantidade razoável de esforço para alcançar um 

desempenho correspondente ao padrão “totalmente bem-sucedido”? 

• Os padrões são justos? São comparáveis às expectativas de outros 

funcionários em posições semelhantes? Permitem alguma margem de 

erro? 

• Os padrões são aplicáveis? O(s) avaliador(es) podem usar os padrões 

para avaliar o desempenho? O(s) avaliador(es) podem gerenciar os 

dados coletados através do processo de avaliação? 

• As unidades de trabalho e os funcionários entenderão o que é 

necessário? 

• Os elementos e padrões são flexíveis? Eles podem ser facilmente 

adaptados para mudanças nos recursos ou objetivos? 

• Se o seu programa permite a avaliação de elementos em níveis acima 

do totalmente bem-sucedido ou nível equivalente, o padrão 

“totalmente bem-sucedido” ou equivalente pode ser superado? É 

possível para uma unidade de trabalho ou um funcionário atingirem 

um desempenho que o exceda? 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Os princípios listados a seguir contêm algumas lições valiosas sobre como 

medir o desempenho. 
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A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DEVE SER VISTA COMO UMA 

FERRAMENTA DE VALOR, NÃO COMO UM MAL 

As pessoas enxergam os sistemas de avaliação de desempenho de pelo 

menos duas perspectivas diferentes. Quando usado de forma construtiva, assimilam o 

sistema de avaliação de desempenho como uma ferramenta de feedback útil, que fornece 

informações aos gerentes e funcionários sobre como estão procedendo para alcançar seus 

objetivos e onde eles podem ter espaço para melhorias. O sistema também fornece 

informações que podem embasar prêmios e reconhecimento. Quando mal-empregado, no 

entanto, as pessoas o veem como um meio de punição utilizado para bater em suas cabeças 

se os números ou resultados forem ruins. 

Os gerentes e funcionários devem confiar que o sistema de medição é 

benéfico para eles e a organização; caso contrário, prevalecerá a tentação de manipular os 

números para evitar que a disciplina os oprima. 

A ACEITAÇÃO DO PROCESSO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO É 

ESSENCIAL PARA SEU SUCESSO 

Envolver os funcionários no desenvolvimento dos elementos e padrões 

incluídos no plano de desempenho é uma excelente maneira de esclarecer as expectativas e 

a terminologia da avaliação. A participação ativa dos funcionários na criação de parâmetros 

válidos, que reflitam com precisão o desempenho, diminui a possibilidade de os funcionários 

se sentirem manipulados pelo sistema de avaliação. 

MENSURAR O QUE É IMPORTANTE - NÃO O QUE É FÁCIL DE 

MENSURAR 

É fácil contar o número de dias desde o início de um projeto, mas se isto 

é tudo o que você apura, serão informações suficientes para avaliar o desempenho? Não, 

provavelmente não. Ou se, por exemplo, a equipe encarregada de um serviço ao cliente 

apurar apenas o número de chamadas que recebe (o parâmetro fácil) e não tentar mensurar 

a satisfação do cliente com seu serviço (parâmetro mais difícil), não terá informações 

completas sobre seu desempenho e não terá ideia da qualidade do atendimento que presta. 

Além disto, porque é aquilo que é mensurado, a equipe provavelmente se concentrará em 

como aumentar o número de chamadas que recebe e ignorará a qualidade do serviço que 

oferece. 
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Como resultado, as organizações precisam antecipar as consequências 

comportamentais e indesejadas da avaliação de desempenho. A título de exemplo, 

recentemente um laboratório médico foi atacado por causa dos erros que cometeu em alguns 

de seus testes de câncer. Muitos testes de câncer que o laboratório tinha aprovado como 

negativo acabaram por apresentar resultado errado – o câncer tinha realmente sido evidente. 

A investigação do caso descobriu que o laboratório estava medindo e recompensando seus 

funcionários com base no número de slides que revisavam diariamente, não na precisão das 

revisões. 

Sabendo que quanto mais slides eles revisavam, mais reconhecimento eles 

recebiam, os funcionários estavam passando rapidamente de um slide para outro, sem lê-los 

com precisão. Em decorrência, os erros do laboratório em mensurar o que era importante 

permitiram que o câncer não fosse tratado e as pessoas que poderiam ter sido salvas por 

meio de detecção precoce e tratamento perderam suas vidas. 

DESENVOLVA PLANOS DE DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS 

QUE SEJAM FLEXÍVEIS O SUFICIENTE PARA PERMITIR 

ALTERAÇÕES NAS METAS DO PROGRAMA COM O INTUITO DE 

MANTER O PROCESSO CONFIÁVEL 

Não projete planos de desempenho que são definidos em concreto; crie 

flexibilidade para que você possa ajustá-los conforme as metas do programa e as atribuições 

de trabalho mudam. Mesmo que os funcionários devam trabalhar pelo menos um período 

em elementos e padrões antes de receberem o resultado de seu desempenho, o período de 

avaliação do órgão geralmente contém tempo suficiente para mudanças em elementos e 

padrões. (Os períodos mínimos de avaliação geralmente variam de 30- 120 dias, dependendo 

do órgão. Verifique com seu órgão para saber o período mínimo de avaliação que se aplica 

ao seu caso.) 

CONFIE EM MÚLTIPLAS MEDIDAS 

Não confie em uma única medida. Lembra-se da história dos três cegos 

que foram passear e encontraram um elefante? Um sentiu o tronco do animal e afirmou que 

o elefante era como uma grande cobra. Outro explorou a perna do elefante e afirmou que o 

elefante era como um grande tronco de árvore. O terceiro cego tocou o lado do elefante e 

disse que o elefante era como uma parede alta e larga. Todos os três estavam certos, mas ao 

mesmo tempo todos estavam errados. Cada um contava com apenas uma medida de uma 
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perspectiva. Se as medidas houvessem sido usadas em conjunto, os três homens teriam tido 

uma imagem mais precisa do elefante. 

OS FUNCIONÁRIOS DEVEM PERCEBER QUE A MEDIÇÃO DE 

DESEMPENHO É IMPORTANTE 

Em muitas organizações, os funcionários foram expostos a uma variedade 

de modismos de gestão que parecem aparecer e depois desaparecer à medida que a próxima 

moda toma o seu lugar. Os funcionários precisam saber que a administração é séria e está 

comprometida em medir e melhorar o desempenho. 

A GESTÃO DEVE DEMONSTRAR QUE O DESEMPENHO É CRÍTICO 

PARA SUCESSO ORGANIZACIONAL E INDIVIDUAL 

Intimamente relacionado ao princípio anterior, este princípio observa que 

não apenas os funcionários devem perceber que a avaliação do desempenho é importante; a 

administração deve demonstrar que o desempenho também é importante. Se a administração 

tolerava um desempenho ruim no passado e os funcionários constatarem que o novo sistema 

de avaliação não mudou a situação (em outras palavras, Joe ou Mary ainda vêm trabalhar e 

ler o jornal na maior parte do dia), os funcionários acreditarão que o desempenho não é 

importante, apesar do novo sistema. 
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CAPÍTULO 4 - SUPORTES AO APRENDIZADO 

Questionário de avaliação de desempenho 

Assinale as respostas correta(s). 

1. Identifique as realizações na lista abaixo: 

a. Relatório completo e preciso 

b. Tipos de relatórios e de correspondência 

c. Trabalho em equipe 

d. Orientação e assistência técnica 

e. Clientes satisfeitos 

f. Respostas a telefonemas 

2. Os elementos não críticos devem ter menos peso do que os elementos críticos. 

a. Verdadeiro 

b. Falso 

3. Os padrões devem ser escritos em termos de parâmetros específicos. 

a. Verdadeiro 

b. Falso 

4. Qual dos itens a seguir NÃO é um requisito regulatório para elementos críticos? 

a. Cada funcionário deve ter no mínimo um elemento crítico 

b. Os elementos críticos devem medir o desempenho individual 

c. Elementos críticos geralmente podem ser usados para medir o desempenho em 

nível de equipe 

d. Os elementos críticos devem ter um padrão estabelecido pelo menos em um nível 

como “totalmente bem-sucedido” 

e. Os elementos críticos devem receber maior peso do que os elementos não críticos 

no resultado da avaliação de desempenho 

5. Qual(is) das seguintes afirmações é/são verdadeiras sobre o feedback? 

a. Os pares podem ser incluídos como fontes para avaliações 

b. O feedback deve ser específico 

c. Usar feedback “360 graus” depende do que está sendo avaliado 

d. O feedback deve ser tempestivo 

e. O feedback deve ser dado da maneira que melhor ajude a melhorar o desempenho 

f. Todas as opções acima são verdadeiras 
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6. Os planos de desempenho devem ser construídos a partir da descrição do cargo ocupado 

pelo funcionário. 

a. Verdadeiro 

b. Falso 

7. Você não pode medir os resultados em nível individual. 

a. Verdadeiro 

b. Falso 

8. Os quatro parâmetros gerais para mensurar o desempenho do funcionário e da unidade 

de trabalho são racionalização de custos, quantidade, tempestividade e: 

a. Flexibilidade 

b. Qualidade 

c. Estratégia de agência 

d. Trabalho em equipe 

9. Padrões absolutos nunca podem ser usados. 

a. Verdadeiro 

b. Falso 

10. O padrão “totalmente bem-sucedido” corresponde ao padrão de retenção quando 

(identifique um ou mais): 

a. O padrão é usado em um programa aprovado/reprovado com elementos críticos 

avaliados em apenas dois níveis 

b. Quando não há nível mínimo de sucesso disponível no programa de avaliação 

c. Nenhuma das respostas acima. 

11. A medição deve ser usada para a melhoria do desempenho. 

a. Verdadeiro 

b. Falso 

Respostas na página 105 
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Referência rápida: as oito etapas do processo 

ETAPA 1: EXAMINE A SITUAÇÃO ATUAL 

Reveja as metas e os objetivos organizacionais e os parâmetros de 

desempenho já disponíveis. Determine quais metas e parâmetros vigentes podem afetar a 

unidade de trabalho do funcionário. 

ETAPA 2: DETERMINE AS REALIZAÇÕES DA UNIDADE DE TRABALHO 

USANDO QUALQUER DELES OU TODOS OS SEGUINTES MÉTODOS: 

MÉTODO A - DESDOBRAMENTO DE OBJETIVOS 

Desdobre os objetivos do órgão para o nível da unidade de trabalho. 

Determine as realizações da unidade de trabalho que afetam diretamente as metas da 

organização. 

MÉTODO B - MÉTODO FOCADO NO CLIENTE 

Determine o(s) produto(s) ou serviço(s) que a unidade de trabalho fornece 

a seus clientes. 

MÉTODO C - FLUXO DE TRABALHO 

Desenvolva um fluxograma de trabalho para a unidade de trabalho, 

estabelecendo as etapas principais no processo de trabalho. 

ETAPA 3: DETERMINE AS REALIZAÇÕES INDIVIDUAIS QUE APOIAM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE DE TRABALHO 

Os elementos que abordam o desempenho individual podem ser 

identificados usando uma matriz de funções e resultados. Liste as realizações da unidade de 

trabalho no topo da matriz. Liste cada membro da unidade de trabalho ou cada cargo no 

lado esquerdo da matriz. Em cada célula, liste a realização (ou seja, elemento de desempenho) 

que o membro deve produzir ou executar para apoiar a realização da unidade de trabalho. 

Todos os elementos de desempenho devem ser quantificáveis ou verificáveis. 

ETAPA 4: CONVERTER AS REALIZAÇÕES ESPERADAS EM ELEMENTOS 

DE DESEMPENHO, INDICANDO TIPO E PRIORIDADE 

Todos os funcionários devem ter pelo menos um elemento crítico. Os 

elementos críticos devem abordar apenas o desempenho individual. O desempenho da 

unidade de trabalho pode ser abordado por meio de elementos não críticos ou adicionais. 

Em programas de avaliação que utilizem apenas dois níveis para retratá-la, o desempenho da 

unidade deve ser abordado apenas por meio de elementos de desempenho adicionais. 

http://www.camara.leg.br/conle


87 

 

 

Magno Mello e Lília Ribeiro 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

ETAPA 5 DETERMINE A UNIDADE DE TRABALHO E AS MEDIDAS 

INDIVIDUAIS 

Para cada elemento, determine quais parâmetros gerais (ou seja, 

quantidade, qualidade, tempestividade e racionalização de custos) são importantes. 

Determine como apurar a quantidade, qualidade, tempestividade e racionalização de custos 

para o elemento. Se uma realização pode ser mensurada com números, determine a unidade 

de medida a ser usada. Se o desempenho pode apenas ser descrito (ou seja, observado e 

verificado), identifique quem irá avaliar o trabalho e quais fatores devem ser utilizados. 

ETAPA 6: DESENVOLVA OS PADRÕES INDIVIDUAIS E OS DA UNIDADE DE 

TRABALHO 

Um padrão “totalmente bem-sucedido” ou equivalente deve ser 

estabelecido para cada elemento crítico. Se o parâmetro utilizado for numérico, determine a 

faixa que representa o desempenho “totalmente bem-sucedido”. Para elementos críticos 

avaliados em dois níveis, o padrão totalmente bem-sucedido identifica o nível de 

desempenho abaixo do qual o desempenho é inaceitável. Para elementos críticos avaliados 

em mais de dois níveis, estabeleça um intervalo de desempenho acima do qual um 

reconhecimento especial pode ser garantido e abaixo do qual existe problema de 

desempenho. 

Se o parâmetro adotado for descritivo, determine o que o avaliador deve 

apreciar ou o que deve constar no relatório se o desempenho for “totalmente bem-sucedido”. 

Para elementos críticos avaliados em dois níveis, descreva o desempenho para o elemento 

abaixo do qual o desempenho é inaceitável. Para elementos avaliados em mais de dois níveis, 

e para elementos para os quais metas ampliadas são desejadas, determine como seria a 

superação das expectativas. 

Descreva o que o avaliador veria acontecer se as expectativas forem 

excedidas. 

ETAPA 7: DETERMINE COMO MONITORAR O DESEMPENHO 

Determine quais dados coletar para cada elemento de desempenho, de que 

origem os dados são obtidos, e se devem ser coletados todos os dados ou apenas uma 

amostra. Determine quando coletar os dados, quem deve coletá-los e quem deve recebê-los. 

Analise os relatórios existentes para possível uso como relatórios de feedback. Crie tabelas ou 

http://www.camara.leg.br/conle


88 

 

 

Magno Mello e Lília Ribeiro 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

gráficos de feedback quando cabível ou necessário. Tente criar processos de feedback que 

forneçam feedback aos funcionários automaticamente. 

ETAPA 8: VERIFIQUE O PLANO DE DESEMPENHO USANDO AS 

SEGUINTES DIRETRIZES: 

• Os elementos críticos são realmente críticos? A falha no elemento 

crítico significa que o desempenho geral do funcionário é inaceitável? 

• A faixa de desempenho aceitável está clara? As expectativas de 

desempenho são quantificáveis, observáveis e verificáveis? 

• Os padrões são atingíveis? As expectativas são razoáveis? 

• Os padrões são desafiadores? A unidade de trabalho ou o funcionário 

precisam exercer uma quantidade razoável de esforço para atingir um 

nível de desempenho “totalmente bem-sucedido”? 

• Os padrões são justos? São comparáveis às expectativas de outros 

funcionários em posições semelhantes? Permitem alguma margem de 

erro? 

• Os padrões são aplicáveis? O(s) avaliador(es) podem usar os padrões 

para avaliar desempenho? O(s) avaliador(es) podem gerenciar os 

dados coletados por meio do processo de avaliação? 

• As unidades de trabalho e os funcionários entenderão o que é 

necessário que seja feito? 

• Os elementos e padrões são flexíveis? Eles podem ser adaptados 

prontamente às mudanças em recursos ou objetivos? 

• Se o seu programa permite a avaliação de elementos em níveis acima 

de “totalmente bem-sucedido” ou nível equivalente, o padrão 

totalmente bem-sucedido ou equivalente é superável? É possível que 

o desempenho de uma unidade de trabalho ou de um funcionário o 

exceda? 
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APÊNDICE A 

 

Exemplos de avaliação em cinco níveis 

OS SEGUINTES EXEMPLOS DE ELEMENTOS E PADRÕES FORAM DESCRITOS 
ESPECIFICAMENTE PARA PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO QUE CLASSIFICAM 
OS ELEMENTOS DE DESEMPENHO EM CINCO NÍVEIS. 

 

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

ELEMENTO: SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

PADRÕES* 

PADRÃO TOTALMENTE BEM-SUCEDIDO 

(Para atender a este padrão, o funcionário deve atender a todos os requisitos a seguir). 

Conforme determinado pelo supervisor por meio de observação direta e/ou discussões com 
vários clientes e/ou colegas: 

• Normalmente o funcionário se comunica de forma clara, cortês e 

eficaz com os clientes 

• Responde rotineiramente a cada solicitação dos clientes com o maior 

número de informações precisas e completas disponíveis. Se as 

informações solicitadas em uma chamada telefônica não puderem ser 

fornecidas imediatamente, geralmente fornece a resposta dentro de 3 

dias úteis após o recebimento da chamada. As respostas de e-mail 

geralmente são efetivadas em 5 dias úteis. A correspondência formal 

por escrito é produzida dentro dos padrões do órgão (geralmente 10 

dias úteis) 

• Geralmente envia por e-mail as informações solicitadas em até 3 dias 

úteis após o recebimento da solicitação 

• Sempre que possível, obtém feedback do cliente para melhorar o serviço 

• Se o funcionário não puder responder à pergunta do cliente 

completamente, geralmente fornece o nome e o número de telefone 

de contato adequados. Se a questão exigir pesquisa adicional, mantém 

o cliente informado do andamento de sua solicitação 

• Se o material solicitado estiver temporariamente indisponível para 

envio aos clientes, geralmente notifica os clientes quando eles poderão 

esperar recebê-lo 
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PADRÃO EXCELENTE 

Excede o padrão totalmente bem-sucedido e apresenta duas das seguintes características: 

• Recebe elogios e/ou recomendações por escrito dos clientes 

• Por iniciativa própria, assume e realiza uma quantidade significativa de 

trabalho além da carga normal de tarefas atribuída para alcançar a 

satisfação do cliente 

• Comunica-se proativamente com os clientes para estabelecer uma boa 

relação de trabalho e avaliar as respectivas necessidades 

• Demonstra consistentemente conhecimento profundo dos programas 

voltados ao cliente 

PADRÃO MÍNIMO DE SUCESSO 

O funcionário atende aos dois primeiros requisitos listados para o padrão “totalmente bem-

sucedido” e dos quatro requisitos restantes observa todos, com exceção do(s) número(s) 4 e 

6. 

Nota: Listamos propositalmente o padrão mínimo de sucesso por último, para conferir ao 

desempenho que é “totalmente bem-sucedido” prioridade sobre o desempenho que é menos 

do que “totalmente bem-sucedido”. 

*Os padrões incluem medidas que podem ser apuradas sem o uso de pesquisa com o cliente. 

“Excede totalmente bem-sucedido” fica entre o desempenho descrito como “totalmente 

bem-sucedido” e o descrito como excelente. O desempenho inaceitável fica abaixo do 

sucesso mínimo. 

 

ESPECIALISTA EM RECURSOS HUMANOS 

ELEMENTO: PRODUTOS DE POLÍTICA DE RH (por exemplo, orientações por 

escrito, emissão de relatórios, análises gerais, workshops, apresentações formais) 

PADRÕES* 

PADRÃO “TOTALMENTE BEM-SUCEDIDO” 

(Para atender a este padrão, o funcionário deve atender a todos os requisitos a seguir.) 

QUALIDADE 

• Os documentos redigidos geralmente seguem princípios simples da 

língua, incluindo a organização lógica, a característica descritiva dos 
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títulos de seções, o emprego de termos simples e bom uso de tabelas, 

listas, gráficos e espaço em branco 

• Apresentações e workshops atribuídos ao funcionário são geralmente 

bem-organizados, com um fluxo lógico, o uso de termos simples e 

gráficos que ilustram conceitos para ajudar a compreensão do público. 

A classificação geral atribuída pelo público de qualquer apresentação 

feita pelo funcionário é pelo menos aceitável 

• Os produtos geralmente refletem um pensamento analítico sólido e 

apresentam recomendações consistentes com princípios sólidos de 

RH e que apoiam as iniciativas da administração 

QUANTIDADE 

• Produz (ou faz um trabalho significativo para): 

a) pelo menos um produto principal (por exemplo, um workshop; um documento ou relatório 

complexo, frequentemente com mais de 10 páginas) 

b) pelo menos três produtos de escopo intermediário (por exemplo, artigos com 3 a 10 

páginas) 

c) pelo menos cinco produtos menores (por exemplo, artigos ou papéis de 1-2 páginas) 

d) uma combinação destes 

(Para atender à definição de "produz", o relatório ou papel pelo menos deve ser autorizado 

pelo Chefe de Divisão.) 

TEMPESTIVIDADE 

• Os rascunhos dos produtos escritos são geralmente concluídos e 

enviados para revisão na data acordada quando foram atribuídos ao 

funcionário. As revisões geralmente são feitas e devolvidas dentro do 

prazo acordado 

PADRÃO EXCELENTE 

• Produz mais de dois produtos principais, mais de cinco produtos de 

escopo intermediário, mais de oito produtos secundários, OU uma 

combinação destes 

• Excede os critérios de qualidade e pontualidade 
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• Considera-se excedente o produto produzido quando atende a pelo 

menos três dos seguintes critérios: 

a) Por iniciativa própria, o funcionário propõe o tema do produto 

b) Completa uma extensa pesquisa para completar o produto 

c) Desenvolve modelos e exemplos aplicáveis e compreensíveis 

d) Sintetiza problemas complexos, condensa-os e os explica de modo a torná-los 

compreensíveis para o público em geral 

e) O conteúdo do produto produz inovações no programa, atende à política de RH no 

panorama geral da gestão, vincula a política de RH às metas organizacionais e/ou destaca as 

ligações da política de RH com outras funções de gestão; 

f) Desenvolve gráficos originais compreensíveis que ilustram o conceito apresentado 

PADRÃO MÍNIMO DE SUCESSO 

O funcionário realiza o trabalho descrito no nível de totalmente bem-sucedido e os produtos 

intermediários e secundários de natureza rotineira precisam ser refeitos de forma moderada 

e não excessiva. 

Nota: Listamos propositalmente o padrão mínimo de sucesso por último, para conferir ao 

desempenho que é “totalmente bem-sucedido” prioridade sobre o desempenho que é menos 

do que “totalmente bem-sucedido”. 

*Os padrões incluem medidas que podem ser apuradas sem o uso de pesquisa com o cliente. 

“Excede totalmente bem-sucedido” fica entre o desempenho descrito como “totalmente 

bem-sucedido” e o descrito como excelente. O desempenho inaceitável fica abaixo do 

sucesso mínimo. 

 

ADVOGADO 

ELEMENTO: TEXTOS REDIGIDOS (por exemplo, resumos de textos legais e de 

contestações) 

PADRÕES*: 

PADRÃO TOTALMENTE BEM-SUCEDIDO (deve atender a todas as características 

relacionadas a seguir) 
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QUALIDADE 

Conforme determinado pelo supervisor, os textos redigidos: 

• Geralmente são considerados de qualidade profissional média 

• Raramente são devolvidos para revisão substancial 

• Normalmente analisam completamente as questões legais e políticas 

relevantes 

• Normalmente refletem uma investigação completa dos recursos 

factuais e legais 

• Normalmente não contêm material estranho ou impróprio em grau 

significativo 

QUANTIDADE 

• Na maioria dos casos, os textos redigidos são desenvolvidos conforme 

a necessidade 

TEMPESTIVIDADE 

• Os textos redigidos são geralmente concluídos e apresentados de 

acordo com os prazos estabelecidos 

PADRÃO EXCELENTE (deve atender a todas as características adiante relacionadas) 

Os textos redigidos: 

• São rotineiramente considerados de alta qualidade profissional 

• Raramente são devolvidos para revisão substancial 

• Analisam de forma consistente e completa as questões legais e políticas 

relevantes 

• Refletem investigação completa de recursos factuais e legais 

• Não contêm material estranho significativo ou impróprio 

• São concluídos antes dos prazos estabelecidos 

• São sempre redigidos de acordo com a necessidade 

*O padrão “excede totalmente bem-sucedido” fica entre o desempenho descrito para 

“totalmente bem-sucedido” e o descrito como “excelente”. O padrão inaceitável situa-se 

abaixo de minimamente bem-sucedido. Este exemplo não inclui um padrão de sucesso 

mínimo. 
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NOTA: propositadamente, omitimos um padrão mínimo de sucesso neste exemplo para 

enfatizar o desempenho totalmente bem-sucedido e o que supera este padrão. No caso de o 

desempenho do funcionário se situar abaixo do nível “totalmente bem-sucedido”, o padrão 

minimamente bem-sucedido deve ser estabelecido e comunicado ao funcionário. 
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APÊNDICE B 

 

Exemplos de avaliação em três níveis 

OS EXEMPLOS DE ELEMENTOS DE DESEMPENHO E DE PADRÕES 

INSERIDOS A SEGUIR FORAM ELABORADOS ESPECIFICAMENTE PARA 

PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO QUE CLASSIFICAM O DESEMPENHO NOS 

ELEMENTOS EM TRÊS NÍVEIS 

 

LÍDER DE EQUIPE DE PRODUÇÃO DE EMBALAGENS 

ELEMENTO 

PADRÃO “TOTALMENTE BEM-SUCEDIDO* 

(Para atender ao padrão “totalmente bem-sucedido” para um 
elemento, todos os parâmetros identificados para o elemento 
devem ser atendidos.) 

Qualidade dos 
produtos 

Normalmente 90% a 95% das embalagens não têm defeitos 

Com poucas exceções, os funcionários não ficam mais do que 1,5 
a 2 horas desocupados por semana 

Normalmente, o cronograma de produção de embalagens é 
cumprido entre 5 e 7 dias 

Normalmente, o cronograma de envio é cumprido entre 5 e 7 dias 

Segurança do 
ambiente de trabalho 

Os problemas de segurança são corrigidos ou as melhorias 
geralmente são efetivadas na data combinada 

Realiza rotineiramente uma auditoria de segurança por semana 

Muito raramente tem horas de trabalho perdidas 

Eficácia na liderança 

As metas da equipe são atingidas 60-80% dos casos 

O gerente considera que o líder da equipe periodicamente sugere 
formas de reduzir custos 

O gerente considera que as decisões são refletidas com cuidado e 
apoia as metas organizacionais 
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Subordinados 
produtivos 

O gerente geralmente demonstra satisfação com os seguintes 
aspectos: 

Os requisitos de treinamento da equipe são atendidos 

A disciplina é garantida de forma justa e consistente 

A maioria dos membros da equipe entende os objetivos do 
departamento e como seu desempenho afeta estes objetivos 

Os membros da equipe entendem como estão se saindo em 
relação às metas 

Os membros da equipe recebem recompensas por bom 
desempenho 

*Para atingir o nível “excelente”, o funcionário deve exceder consistentemente a maioria dos 
parâmetros que caracterizam o padrão “totalmente bem-sucedido”. O desempenho 
inaceitável ocorre quando o funcionário não consegue cumprir um ou mais dos parâmetros 
que caracterizam o desempenho totalmente bem-sucedido. 

 

ANALISTA DE SISTEMA 

ELEMENTO: APRESENTAÇÕES ORAIS 

PADRÕES* (Para atender a um padrão, todas os requisitos que o caracterizam devem ser 

atendidos.) 

PADRÃO EXCELENTE 

Quando as avaliações dos participantes estão disponíveis: 

Sessenta a oitenta e quatro por cento dos participantes classificaram a apresentação do 

funcionário como boa ou muito boa. 

Quando as avaliações dos participantes não estão disponíveis, o supervisor considera que o 

funcionário: 

Apresenta informações de maneira clara, concisa e bem-organizada 

Responde bem a perguntas, inclusive as imprevistas 

Cria uma impressão favorável para uma comunicação eficaz, buscando as opiniões dos 

outros e respeitando diferentes pontos de vista 

Faz perguntas de sondagem para garantir que todos entendam os assuntos discutidos 

Distingue claramente entre fato e opinião e evita divulgar informações sensíveis ou 

provisórias prematuramente 
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Ouve bem, responde de forma adequada e articulada e permanece calmo em situações 

adversas 

Sabe quando e como usar recursos visuais, fala com autoridade sobre o assunto e demonstra 

habilidade para responder diretamente às questões levantadas 

Incentiva a participação ativa de outros 

Percebe a receptividade do público à apresentação e se ajusta de acordo 

Mostra conhecimento profundo dos problemas e sua relação com questões mais amplas 

Apresenta informações técnicas de forma clara e persuasiva, demonstrando a importância e 

a relevância do planejamento 

PADRÃO “TOTALMENTE BEM-SUCEDIDO” 

Quando as avaliações dos participantes estão disponíveis: 

Mais de 60-84% dos participantes classificaram a apresentação do funcionário como boa ou 

muito boa 

Quando as avaliações dos participantes não estão disponíveis, o supervisor considera que o 

funcionário: 

Geralmente apresenta as informações de forma clara, concisa e bem-organizada 

Rotineiramente mostra respeito pelos comentários dos participantes 

Geralmente mantém a discussão no caminho correto 

Normalmente provoca comentários de outras pessoas 

Geralmente pesa as consequências de suas declarações antes de falar, distingue claramente 

fato de opinião, e evita a divulgação de informações sensíveis ou provisórias prematuramente 

Normalmente ouve bem, responde às questões que surgem e minimiza informações 

irrelevantes 

Normalmente responde à maioria das perguntas e convida a perguntas adicionais para 

garantir a compreensão 

 

PROJETISTA GRÁFICO 

ELEMENTO: PROJETOS GRÁFICOS 
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PADRÃO EXCELENTE 

Além de atender a todos os critérios do padrão “totalmente bem-sucedido”, o supervisor 

acredita que o funcionário cumpre pelo menos quatro dos seguintes aspectos: 

Os projetos costumam ser de qualidade tão alta que geram elogios espontâneos dos clientes 

A elegância dos projetos muitas vezes aumenta sua finalidade de maneira inesperada 

Os projetos refletem consistentemente os mais altos padrões profissionais e elevam os 

padrões de outros profissionais do órgão 

As tarefas mais complexas do projetista são tratadas com pouca ou nenhuma dificuldade 

São feitas sugestões que aprimoram os processos de desenvolvimento de projetos realizados 

no órgão 

Problemas potenciais são antecipados, trazidos à atenção do supervisor, conforme 

apropriado, e geralmente resolvidos de forma independente 

PADRÃO “TOTALMENTE BEM-SUCEDIDO” 

Para atender a este padrão, todos os itens a seguir devem ser atendidos: 

O supervisor considera que: 

A qualidade do material de informação sobre o projeto é geralmente aceitável para o cliente 

e suficiente para alcançar os propósitos pretendidos 

Na maioria dos casos, os projetos estão de acordo com o sistema de padrões gráficos do 

órgão e atendem comumente critérios aceitos para o trabalho desenvolvido pelo profissional 

Há planejamento lógico, devida consideração de prioridades e aplicação eficiente de 

habilidades gráficas técnicas, que geralmente resultam na criação de projetos gráficos a tempo 

de cumprir prazos razoáveis 

Geralmente, hábitos de trabalho não desperdiçadores refletem uma consideração dos custos 

para o governo 

As instruções dos supervisores são geralmente seguidas conforme fornecidas, as principais 

revisões raramente são necessárias, e os problemas de rotina geralmente são resolvidos com 

um mínimo de supervisão 
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COORDENADOR DE TREINAMENTO 

ELEMENTO 

PADRÃO “TOTALMENTE BEM-SUCEDIDO”* 

(Para atingir o padrão “totalmente bem-sucedido”, todos os 
aspectos abaixo devem estar contemplados.) 

PROGRAMADORES 
TREINADOS 

A maioria dos supervisores de programadores treinados dizem 
que o(s) programador(es) treinado(s): 

Poderia(m) cuidar de suas atribuições imediatamente 

Não incomoda(m) colegas de trabalho e supervisor(es) em 
relação aos objetivos cobertos 

A avaliação de habilidade/conhecimento certificado 
demonstrada foi precisa 

Os instrutores recomendados geralmente concluem o 
treinamento nos seguintes prazos: 

Média de 18 a 25 dias úteis para concluir o treinamento da Fase 
I 

Média de 18 a 23 dias úteis para concluir o treinamento da Fase 
II 

Média de 10 a 15 dias úteis para concluir o treinamento da Fase 
III 

A maioria dos supervisores dos programadores treinados dizem 
que os tópicos abordados correspondem ao que é necessário no 
trabalho 

PLANOS DE 
TREINAMENTO 

A maioria dos clientes internos concorda que o plano de 
treinamento atenderá suas necessidades e justifica os recursos e 
o tempo dispendido no treinamento 

O supervisor geralmente se convence de que o plano de 
treinamento contém componentes padrão, tem prazos e 
objetivos realistas, é baseado em amostras representativas e é 
consistente com as metas, objetivos e filosofia de longo alcance 
do órgão 

O funcionário cumpre o prazo acordado para a primeira minuta 
aprovada 

RELAÇÃO COM O 
TREINAMENTO 
DE ANALISTAS 

60% a 80% dos instrutores cumprem os objetivos de 
aprendizagem 

Os supervisores dos estagiários estão geralmente satisfeitos com 
a melhoria dos analistas em sua capacidade de se comunicar com 
programadores e resolver pequenos problemas sem um 
programador 

http://www.camara.leg.br/conle


100 

 

 

Magno Mello e Lília Ribeiro 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

FACILITAÇÃO E 
AGILIZAÇÃO DO 
TREINAMENTO  

O supervisor geralmente demonstra satisfação com os seguintes 
aspectos: 

A sala de treinamento está pronta para iniciar o procedimento 
tão logo seja necessário 

Os materiais estão disponíveis 

As necessidades do palestrante foram determinadas e tratadas 

MANUAL DE 
ATENDIMENTO 
AO CLIENTE 

O supervisor geralmente se convence de que o manual: 

Cobre a maioria, senão todas as dimensões do trabalho 

Possui a maioria, senão todos os componentes padrão 

O supervisor de atendimento ao cliente afirma que o documento 
é útil 

*Para atingir o nível excelente, o funcionário deve exceder consistentemente a maioria dos 
parâmetros que caracterizam o padrão “totalmente bem-sucedido”. O desempenho 
inaceitável ocorre quando o funcionário falha em cumprir um ou mais dos itens exigidos para 
o desempenho “totalmente bem-sucedido”. 

 

 

APÊNDICE C 

 

Exemplos de avaliação em dois níveis 

OS EXEMPLOS DE ELEMENTOS DE DESEMPENHO E DE PADRÕES 
INSERIDOS A SEGUIR FORAM ELABORADOS ESPECIFICAMENTE PARA 
PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO QUE CLASSIFICAM O DESEMPENHO NOS 
ELEMENTOS EM DOIS NÍVEIS 

 

ESCRITÓRIO DE ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS 

ELEMENTOS 

PADRÃO “TOTALMENTE BEM-SUCEDIDO” 

(Para atingir o padrão “totalmente bem-sucedido”, todos os aspectos 
abaixo devem estar contemplados.) 

AUDITORIAS 
CONCLUÍDAS 

Não mais do que 5 erros por mês são encontrados nas auditorias 

Por pelo menos 10 semanas por ano, nenhuma auditoria dura mais 
de 30 dias 

ORÇAMENTOS 
E PROPOSTAS 

Não são encontradas mais de 5 imprecisões na emissão de 
orçamentos e propostas por mês 

Não mais do que 5 orçamentos por mês são processados em mais de 
5 dias 

Não mais do que 5 propostas por mês são processadas em mais de 
24 horas 
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SOLUÇÕES 

Não mais do que 2 vezes por trimestre são identificados 
procedimentos incorretos pelo supervisor ou por outros membros 
da equipe 

Não mais do que 2 vezes por trimestre os problemas são corrigidos 
em mais de 3 dias úteis 

POLÍTICAS 
CONCLUÍDAS 

Não mais do que 5 erros por mês são detectados pelos membros da 
equipe 

Não mais do que 5 vezes por mês não é possível dar continuidade à 
política devido à ilegibilidade, incompletude ou imprecisão em sua 
elaboração 

Não mais do que 3 vezes por mês, alguém da equipe recebe uma 
segunda chamada para o mesmo assunto/problema 

Por pelo menos 10 semanas por ano, não há aperfeiçoamentos 
efetuados em mais de 30 dias 

Por pelo menos 5 semanas por ano, não há mais novos negócios 
celebrados em mais de 10 dias 

RESPOSTAS A 
QUESTÕES 

60% dos membros da equipe entrevistados e uma amostra de 
pessoas fora da equipe afirmam que: 

- O técnico é apto para o que está fazendo e imediatamente tenta 
responder aos questionamentos; 

- Não descobrem posteriormente que a resposta está errada 

- Se o técnico não souber a resposta, pesquisa a solução ou direciona 
a pessoa para a fonte correta 

 

 

PESQUISA QUÍMICA 

ELEMENTOS 

PADRÃO “TOTALMENTE BEM-
SUCEDIDO” 

(Para atingir o padrão “totalmente bem-
sucedido”, todos os aspectos abaixo devem estar 
contemplados.) 
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RESULTADOS ANALÍTICOS 

E ESPECIFICAÇÕES 

O Gerente de Pesquisa rotineiramente se declara 
satisfeito com os seguintes aspectos: 

O método mede a variável apropriada 

Os resultados são relevantes 

O método é cientificamente válido 

Existe um protocolo bem escrito 

O método é exato, preciso, reproduzível, rápido 
e econômico 

Os clientes geralmente ficam satisfeito com os 
seguintes aspectos: 

Podem entender e observar os resultados 

O custo está dentro do orçamento 

As informações prestadas fornecem respostas 
compreensíveis às suas perguntas 

SOLUÇÕES PARA OS 
PROBLEMAS DOS CLIENTES 

O Gerente de Pesquisa rotineiramente se declara 
satisfeito com os seguintes aspectos: 

Relatórios e soluções abordam a pergunta que 
foi feita 

As suposições ou hipóteses são baseadas em 
princípios científicos 

As soluções propostas, sugestões e/ou 
recomendações são compreensíveis 

As recomendações foram fornecidas dentro do 
prazo acordado 

O cliente geralmente demonstra satisfação com 
os seguintes aspectos: 

O relatório e todas as respostas às perguntas 
abordam a pergunta que foi feita 

As soluções propostas, sugestões e/ou 
recomendações são compreensíveis 

As recomendações propostas foram fornecidas 
no prazo acordado 

As soluções funcionam 

A informação fornece respostas compreensíveis 
às suas perguntas 

São capazes de implementar as recomendações 
recebidas 
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ENGENHEIRO 

ELEMENTOS 

PADRÃO “TOTALMENTE BEM-
SUCEDIDO” 

(Para atingir o padrão “totalmente bem-
sucedido”, todos os aspectos abaixo devem estar 
contemplados.) 

PROJETOS DE MELHORIAS E 
ALTERAÇÕES EM OPERAÇÕES 
RELEVANTES 

O supervisor sempre demonstra satisfação com 
os seguintes aspectos: 

A estimativa de custo é suficientemente 
detalhada 

Há documentação de backup para todas as 
estimativas de custo 

Há consistência entre os documentos do projeto 

O projeto sinaliza que irá resolver o problema 
ou atender à necessidade 

O projeto não causa novos problemas ao 
resolver o problema original 

Adicionalmente: 

Não há extrapolação de custos significativa 
devido a quantidades imprecisas 

O projeto é rotineiramente concluído no prazo 
acordado 

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO 
ORÇAMENTO 

O relatório do orçamento é geralmente 
submetido à apreciação no décimo quinto dia do 
mês 

O engenheiro é rotineiramente capaz de 
responder a perguntas sobre a situação 
financeira do projeto a qualquer momento 

PROJETOS CONCLUÍDOS 

O supervisor sempre demonstra satisfação com 
os seguintes aspectos: 

O projeto é construído de acordo com o que foi 
previsto 

Condições inesperadas são contornadas com 
sucesso 

As recomendações são feitas dentro do prazo 
acordado 

O custo efetivo do contrato não ultrapassa em 
mais de 5% a estimativa 
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ANALISTA DE PROGRAMA (ORÇAMENTO) 

ELEMENTOS 

PADRÃO “TOTALMENTE BEM-SUCEDIDO” 

(Para atingir o padrão “totalmente bem-sucedido”, 
todos os aspectos abaixo devem estar contemplados.) 

DECISÕES FINANCEIRAS, 
INCLUINDO ANÁLISE DO 
ORÇAMENTO E 
INFORMAÇÕES/ANÁLISES 
DE CUSTOS 

O supervisor sempre demonstra satisfação com os 
seguintes aspectos: 

Os impactos de custo em torno da decisão foram 
identificados e avaliados 

Os números são precisos e não requerem adivinhação 
ou retrabalho 

Relatórios/análises afirmam logicamente os problemas 
e chegam a conclusões que são apoiadas pelos dados e 
análises 

A análise é útil e responde à pergunta feita 

A análise/informação foi fornecida no prazo acordado 

APERFEIÇOAMENTO DOS 
SISTEMAS FINANCEIROS 

O supervisor e os usuários do sistema geralmente 
demonstram satisfação com os seguintes aspectos: 

A mudança do sistema é compatível com a finalidade 
de controle 

A mudança fornece informações de uma forma mais 
eficiente, precisa e de maneira útil do que antes 

O tempo necessário para implementar a mudança 
atende às necessidades e aos prazos estabelecidos pelos 
clientes 

O valor das melhorias supera o custo da implementação 

AVALIAÇÃO E ANÁLISE 
DO PROCESSO DE 
ELABORAÇÃO DO 
ORÇAMENTO 

O supervisor sempre demonstra satisfação com os 
seguintes aspectos: 

Os relatórios/análises declaram logicamente os 
problemas e chegam a conclusões que encontram 
suporte na análise dos dados 

As avaliações abordam todos os problemas e impactos 
de custos 

 

Respostas da página 29 

TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ATIVIDADE, SUPERVISÃO - 
CATEGORIA, CASO CONCLUÍDO - REALIZAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS - 
CATEGORIA 

RECOMENDAÇÕES - REALIZAÇÃO, ATENDIMENTO AO CLIENTE - 
CATEGORIA, INTERPRETAÇÕES DA POLÍTICA DE RH - REALIZAÇÃO 

http://www.camara.leg.br/conle


105 

 

 

Magno Mello e Lília Ribeiro 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

DESCRIÇÃO DA POLÍTICA DO ÓRGÃO - ATIVIDADE, SOLUÇÕES PARA 
PROBLEMAS - REALIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE 
SOFTWARE - ATIVIDADE 

IDÉIAS E INOVAÇÕES - REALIZAÇÃO, ARQUIVO DE DOCUMENTOS - 
ATIVIDADE, REDAÇÃO DE MEMORANDOS - ATIVIDADE 

SISTEMAS DE COMPUTADOR QUE FUNCIONAM - REALIZAÇÃO, TRABALHO 
EM EQUIPE - CATEGORIA, PROJETO CONCLUÍDO - REALIZAÇÃO 

CLIENTES SATISFEITOS - REALIZAÇÃO, ATENDE O TELEFONE - ATIVIDADE, 
ASSISTÊNCIA A MEMBROS DA EQUIPE - ATIVIDADE 

 

Respostas das páginas 84-85: 

1 - A D E  

2 - B 

3 - A 

4 - C E 

5 - F 

6 - B 

7 - B 

8 - B 

9 - B 

10 - A B 

11 – A 
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II – FRANÇA  

CIRCULAR RELATIVA AOS MÉTODOS DE APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 

2010-888, DE 28 DE JULHO DE 2010, RELATIVO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DE 

AVALIAÇÃO DO MÉRITO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO ESTADO4 

Resumo: O objetivo desta circular é especificar os métodos de 

implementação da entrevista profissional prevista no Decreto nº 2010-888, de 28 de julho de 

2010. A entrevista profissional tornou-se o procedimento de avaliação de direito comum 

para funcionários públicos do Estado a partir do período de referência de 2012. 

Palavras-chave: entrevista profissional - avaliação - valor profissional. 

Textos de referência: 

- Artigo 55 da Lei nº 84-16, de 11 de janeiro de 1984, que dispõe sobre as normas legais 

relativas à função pública na versão aplicável a partir de 1º de janeiro de 2012; 

- Decreto n ° 2010-888 de 28 de julho de 2010, que fixa as condições gerais de avaliação do 

valor profissional dos servidores públicos. 

 

A Lei n° 2007-148, de 2 de fevereiro de 2007, dispôs sobre a modernização 

do serviço público e autorizou que os ministérios, nos anos de 2007, 2008 e 2009, avaliassem 

o valor profissional dos funcionários públicos com base em uma entrevista profissional, em 

substituição ao sistema de pontuação até então utilizado. De fato, verificou-se que o sistema 

de pontuação, há muito tempo matriz do reconhecimento do valor profissional dos 

funcionários públicos, não permitia mais medir a gestão de forma objetiva e precisa. Na 

verdade, a entrevista profissional é considerada pelos departamentos ministeriais 

experimentais, cada vez mais numerosos ao longo dos anos, como um sistema de avaliação 

de valor dos funcionários mais justo e rigoroso do que a pontuação. Assim, a entrevista 

profissional, ao substituir o antigo procedimento de avaliação-classificação, objetivou 

modernizar e profissionalizar o processo avaliativo individual dos funcionários públicos. Os 

resultados muito encorajadores dos primeiros anos da experimentação conduzida pelo 

legislador, no âmbito do artigo 35 da Lei n° 2009-972, de 3 de agosto de 2009, sobre 

 
4 Titulo original: Circulaire relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif 
aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.  
Extraída do endereço https://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2012/C_20120423_0001.pdf .  
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mobilidade e percursos de carreira na função pública, permitiu estender esta experiência para 

os anos de referência 2010 e 2011 e perpetuar e generalizar o sistema de entrevista 

profissional no ano de referência de 2012 para todo o serviço público estatal. 

Enquanto o Decreto n° 2007-1365, de 17 de setembro de 2007, 

implementou o artigo 55 bis da Lei n° 84-16, de 11 de janeiro de 1984, sobre as disposições 

legais relativas ao serviço público estatal, e definiu os termos de aplicação experimental da 

entrevista profissional, o Decreto n° 2010-888, de 28 de julho de 2010, por sua vez, 

introduziu a entrevista profissional como um procedimento de direito comum para a 

avaliação do valor profissional dos funcionários públicos a partir do período de referência 

2012 e definiu suas modalidades de implementação. 

O Decreto de 28 de julho de 2010 também vincula estreitamente o valor 

profissional dos agentes apreciado pela entrevista profissional ao seu desenvolvimento na 

carreira. Na verdade, a avaliação individual realizada nas condições do Decreto de 28 de julho 

de 2010 serve de base para que o governo faça suas escolhas quanto à ascensão, à promoção 

e à remuneração por mérito ou desempenho. 

O objetivo desta circular consiste em apoiar os Ministérios na 

implementação deste novo procedimento de avaliação de direito comum a partir do período 

de referência 2012 e especificar os termos de aplicação do disposto no Decreto de 28 de 

julho de 2010.  

I - Campo de aplicação do Decreto 

O Decreto de 28 de julho de 2010 aplica-se a todos os órgãos estatais, 

exceto se houver disposições contrárias dos estatutos particulares. Na verdade, como a 

entrevista profissional se tornou a modalidade genérica de avaliação dos funcionários 

públicos, os estatutos particulares podem fornecer, após consulta ao CSFPE5, um sistema de 

classificação para avaliar o valor profissional dos funcionários públicos. 

Os funcionários estagiários não são afetados pela avaliação prevista no 

Decreto de 28 de julho de 2010. Serão objeto de avaliação, mas sob a forma contida no 

sistema em que foram recrutados. Os termos desta avaliação, que enfocam principalmente a 

capacidade de desempenhar as funções para as quais podem ser convocados, são definidos 

nos referidos estatutos específicos. 

 
5 Sigla do Conseil Supérieur de la Fonction publique de l'État (NT). 
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Por outro lado, em relação aos funcionários estagiários com o estatuto de 

funcionário público titular em outro órgão, este último, desde que afastado para completar 

um período de escolaridade antes da estabilidade em um emprego permanente com o Estado, 

uma autoridade local ou um estabelecimento administrativo público dependente do Estado 

ou uma autoridade local territorial, ou que se encontre matriculado em um ciclo de 

preparação para um concurso que dá acesso a um destes empregos, manterá sua avaliação 

anterior (classificação ou relatório da entrevista profissional do ano anterior ao afastamento). 

Cada Ministério irá especificar os termos da entrevista profissional por 

portaria ministerial adotada após parecer da comissão técnica competente, em cumprimento 

às condições gerais fixadas no decreto. 

A consulta ao comitê de saúde e segurança e condições de trabalho não é 

necessária para aprovação da referida portaria. Na verdade, de acordo com a jurisprudência 

do Conselho de Estado, a entrevista profissional não se enquadra na categoria de métodos e 

técnicas de trabalho que podem ter influência direta na saúde dos trabalhadores e não cria 

qualquer outra questão sobre a qual os comitês de saúde e segurança devam tomar 

conhecimento (CE, 9 de setembro de 2010, nº 329593). 

O Decreto de 28 de julho de 2010 autoriza, em seu artigo 27, a 

manutenção em vigor dos sistemas de classificação ou avaliação anteriores que já foram 

efetivados na forma especificada com base no Decreto n° 2002-682, de 29 de abril de 2002, 

relativo às condições gerais de avaliação, classificação e promoção de servidores públicos, 

regras especiais de avaliação com base apenas na classificação ou avaliação ad hoc6 e não no 

sistema de entrevista de avaliação, combinada com a classificação, conforme estabelecido 

pelo decreto acima mencionado. 

Deve-se destacar que, para que um órgão submetido a condições 

diferenciadas se beneficie da entrevista profissional, será necessário modificar o estatuto que 

o rege, a fim de remover a referência ao sistema de classificação ou avaliação. 

Finalmente, embora os funcionários públicos não efetivos tenham sido 

alcançados no âmbito da experimentação do sistema de entrevista profissional, eles não são 

contemplados pelo Decreto de 28 de julho de 2010.  

 
6 Por exemplo, um sistema baseado em uma entrevista separada da entrevista de avaliação, como previsto no 
Título II do Decreto de 2002 (entrevista realizada pela autoridade hierárquica ou pelo chefe do serviço e não 
pelo superior hierárquico imediato, entrevista sobre temas diversos, etc.) 
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Os funcionários públicos não permanentes são, de fato, regidos pelas 

disposições do artigo 1-4 do Decreto nº 86-83, de 17 de janeiro de 1986, relativo às 

disposições gerais aplicáveis a agentes não titulares do Estado considerados para aplicação 

do artigo 7º da Lei nº 84-16, de 11 janeiro de 1984, que estabelece as disposições legais 

relativas à função pública do Estado e prevê que "agentes empregados por tempo indeterminado estão 

sujeitos a uma avaliação pelo menos a cada três anos. Esta avaliação, que dá origem a um relatório, inclui 

uma entrevista, que se concentra em seus resultados profissionais no que diz respeito aos objetivos que lhes são 

atribuídos e às condições de organização e funcionamento do serviço a que se reportam. A entrevista também 

pode ser estendida para necessidades de treinamento dos agentes em relação às suas missões, seus projetos 

profissionais e, em particular, seus planos de se preparar para os exames de admissão para quadros efetivos 

do serviço público". 

Se o exercício de avaliação planejado for semelhante à entrevista 

profissional, conforme definido no Decreto de 28 de julho de 2010, este decreto não pode 

servir de base legal para o campo das avaliações realizadas para agentes não efetivos. Além 

disto, a fim de consolidar os direitos de avaliação destes agentes, conforme memorando de 

entendimento de 31 de março de 2011, garantindo as carreiras profissionais dos agentes 

contratuais nas três vertentes da função pública, prevê-se, por via regulatória, a concretização 

e a adequação do mecanismo estabelecido no artigo 1-4 acima: todo pessoal recrutado para 

uma necessidade atinente ao pessoal permanente deve ser contemplado por entrevista 

profissional nas mesmas condições dos agentes titulares que desempenham funções 

semelhantes. A regra se aplica a todos os funcionários com um contrato de duração superior 

a um ano e não apenas a funcionários com contratos permanentes. 

No caso de servidores afastados, seja como decorrência de processo de 

capacitação ou de cessão, devem ser aplicadas, em sua avaliação, as regras estabelecidas pelo 

Decreto nº 85-986, de 16 de setembro de 1985, relativo ao regime especial de determinados 

cargos de funcionários do Estado, quanto à cessão, capacitação e interrupção de suas 

funções. 

• Para os agentes em processo de capacitação, o artigo 11º do referido 

decreto prevê que “relatório sobre o desempenho do funcionário será 

elaborado por seu supervisor direto ou pelo gerente sob cuja 

autoridade ele é colocado dentro de cada organização. Este relatório, 

elaborado após entrevista individual, é enviado ao responsável, que 
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pode fazer observações, e para a administração de origem, que o 

utilizará como base para avaliação do valor profissional do 

funcionário. Quando cabível, a classificação será estabelecida pela 

administração de origem com base no relatório mencionado no 

parágrafo anterior”. 

Deve-se notar que esta mesma regra se aplica a oficiais designados para atuar em 

outra administração ou outro estabelecimento público, em decorrência do Decreto 

n° 2008-370, de 18 de abril de 2008, que organiza as condições para o exercício de 

funções nas administrações do Estado. Em decorrência, será a origem que avaliará o 

agente, com base no laudo estabelecido após entrevista individual pela administração 

de destino7. 

• Para os agentes em exercício de função esporádica, a avaliação será 

realizada em um primeiro momento pela administração de destino, no 

que diz respeito à função desempenhada; em segundo lugar, esta 

avaliação será enviada para a administração de origem para avaliação 

no órgão ao qual pertence o funcionário. 

• Para os agentes cedidos, os artigos 26 e 27 do referido decreto definem 

os termos da avaliação consoante a cessão seja efetuada em função 

pública ou em ente não sujeito ao estatuto geral dos funcionários. 

Em decorrência do artigo 45 da Lei 84-16, de 11 de janeiro de 1984, que estabelece 

disposições estatutárias relativas à função pública do Estado, "a cessão é a situação 

de funcionário colocado fora de seu órgão original, mas que continua a se beneficiar, 

em seu âmbito, de seus direitos à promoção e à reforma (...) O funcionário cedido se 

submete às regras que regem a função que ele exerce em decorrência da cessão (...)”. 

Além disso, será avaliado o funcionário cedido dentro dos limites da função pública 

pelo superior hierárquico direto de quem depende no órgão de destino e o relatório 

da entrevista profissional será enviado para a administração de origem. 

Para agentes cedidos para uma entidade não sujeita às Leis n°s 83-634, de 13 de julho 

de 1983, 84-16, de 11 de janeiro de 1984, 84-53, de 26 de janeiro de 1984, e 86-33, 

de 9 de janeiro de 1986, a avaliação será efetivada pela administração de origem do 

funcionário com base em relatório elaborado pelo supervisor direto do órgão ao qual 

 
7 Conforme circular relativa à implementação do decreto n° 2008-370, de 18 de abril de 2008, que organiza 
condições de exercício de funções em posto de trabalho nas administrações do Estado (ponto II.2.3) 
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foi cedido. Este relatório, redigido após entrevista individual, será enviado 

previamente ao funcionário, que poderá fazer suas observações. 

Para os agentes cedidos para exercício de função esporádica, a avaliação será realizada 

em um primeiro momento pela administração de destino, no que diz respeito à 

função desempenhada; em segundo lugar, esta avaliação será enviada para a 

administração de origem para avaliação no órgão ao qual pertence o funcionário. 

 II - Vigência do decreto 

Em conformidade com o artigo 26 do Decreto alterado de 28 de julho de 

2010, "as disposições dos capítulos I, II e III deste se aplicam às avaliações relativas às 

atividades após 1º de janeiro de 2012”. Estas disposições devem ser entendidas da seguinte 

forma: o ano de 2012 e os subsequentes terão que observar as condições estabelecidas pelo 

referido decreto. 

Na medida em que os procedimentos de avaliação funcional de um ano "n" são 

tradicionalmente efetivados no 1º trimestre do ano "n + 1", a entrevista profissional 

será, portanto, aplicada de forma generalizada em 2013, para avaliar o ano base de 

2012. 

Em departamentos ministeriais onde a avaliação dos agentes não for baseada no ano 

civil, mas durante um período de referência de setembro a agosto ou de maio a abril, 

por exemplo, as disposições dos capítulos I, II e III do decreto de 2010 não serão 

aplicadas a partir do procedimento realizado em 2013 para avaliar o período de 

referência 2012/2013. 

O período de referência 2011 (ou 2011/2012), por sua vez, será avaliado nas 

condições previstas tanto pelo Decreto alterado de 17 de setembro de 2007, quanto 

pelo Decreto de 29 de abril de 2002. Estes dois textos, de acordo com o disposto no 

parágrafo 3º do artigo 26 do Decreto alterado de 28 de julho de 2010, serão revogados 

a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Os procedimentos de avalição devem, portanto, 

ser concluídos até 31 de dezembro de 2012. 

III - Os atores da entrevista profissional 

A - O funcionário avaliado 

O funcionário público deve se submeter a entrevista profissional todos os 

anos, com o intuito de propiciar trocas privilegiadas de informação com seu supervisor direto 

e permitir, especialmente, a elaboração de um balanço do ano passado e a identificação  das 

metas para o ano seguinte. 
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O funcionário deve, no entanto, viabilizar um número suficiente de dias 

trabalhados durante o ano para permitir que seu supervisor imediato avalie seu valor 

profissional. Este período deve ser determinado caso a caso, dependendo das circunstâncias 

de cada espécie (EC 5 de fevereiro de 1975, nº 92802; EC 3 de setembro de 2007, nº 284954). 

Poderá, portanto, diferir de uma situação para outra, dependendo em particular da natureza 

das funções exercidas, das circunstâncias particulares da ausência ao serviço, etc. Textos 

ministeriais de aplicação do Decreto de 28 de julho de 2010 (decreto ou instrução) não 

poderão, portanto, prever, sob pena de ilegalidade, uma regra geral que fixe um período 

mínimo de presença no serviço condicionando a valorização do valor profissional8. 

A entrevista profissional constitui um direito do servidor. 

B - O superior hierárquico imediato 

A entrevista profissional é realizada pelo supervisor hierárquico imediato 

(SHI) do agente, que também elabora e assina o relatório da entrevista. A noção de superior 

hierárquico imediato é uma noção funcional independente de considerações de quadro 

funcional, órgão ou ministério a que se teça referência. Esta noção resulta de efeito da 

definição clássica no direito administrativo de poder hierárquico, que se manifesta por três 

elementos principais: 

• o poder de dar instruções aos subordinados, 

• o poder de revogar atos praticados por subordinados, 

• o poder de reformar estes mesmos atos, substituindo-os por atos 

emanados do superior hierárquico. 

Este conceito foi definido desta forma para a aplicação do Decreto de 29 

de abril de 2002 e para estabelecimento da entrevista de avaliação realizada pelo SHI. O 

Conselho de Estado teve a oportunidade de julgar a este respeito que se a entrevista em 

questão for conduzida por uma pessoa que não seja o SHI de agente, o procedimento de 

avaliação será irregular (CE, 6 de dezembro de 2006, n° 287453). 

De acordo com a jurisprudência predominante do Conselho de Estado, o 

poder hierárquico é atribuído à autoridade superior, que será investida nele sem que uma 

norma específica seja necessária, estando este poder ligado à sua qualidade de superior 

hierárquico (CE 30 de junho de 1950 Quéralt). Assim, apenas uma abordagem concreta e 

 
8 Conforme CE de 12 de março de 2012, n° 326294. 
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pragmática pode determinar quem é o SHI de um agente, ou seja, aquele que, no dia a dia, 

organiza o trabalho do agente, determina e controla a sua atividade. Se os textos 

organizacionais de uma estrutura não cobrem necessariamente todas as situações, 

organogramas ou descrições de cargos também podem permitem identificar o SHI de um 

agente. 

A jurisprudência reconheceu que o funcionário público pode ser colocado 

sob a autoridade de um grau inferior (CE, 11 de dezembro de 1996, n° 152106; CAA 

Marselha, 29 de maio de 2001, n° 99MA01640; CAA Nancy, 14 de fevereiro de 2008, n° 

07NC00576) ou categoria inferior (CAA, Bordeaux, 20 de novembro de 2003, n° 

99BX02108) se os requisitos de serviço assim justificarem. 

Da mesma forma, o funcionário pode ser colocado sob a autoridade de  

funcionário não efetivo e ser avaliado por este último. 

Ressalte-se que, para determinadas situações, dada a organização da 

estrutura considerada e o posicionamento hierárquico do agente a ser avaliado, o SHI do 

agente também pode ser a autoridade hierárquica, na ausência de um nível hierárquico 

adicional. 

Em caso de mudança na atribuição do agente durante o ano, geográfica 

ou funcional, os critérios serão definidos pelo SHI ao qual o funcionário se subordina no 

momento do procedimento de avaliação. Este, no entanto, pode solicitar informações ao ex-

SHI do agente para avaliá-lo completamente. No caso de mudança de SHI durante o ano, os 

critérios estabelecidos pelo novo SHI poderá ser complementado pelo anterior, no que se 

refere ao balanço do exercício anterior. 

Por fim, recorde-se que o SHI que exerce poder hierárquico sobre o agente 

não pode delegar seu poder de avaliação sem distorcer a entrevista profissional. Tal delegação 

seria, de fato, contrária ao espírito do sistema, que prevê que a entrevista deve ser conduzida 

pelo superior do agente mais capaz de avaliar seu trabalho e comentar sua forma de prestar 

seus serviços (ou seja, aquele que organiza o trabalho do agente, dá instruções, controla sua 

atividade e modifica, revoga ou valida seus atos). 

C – A autoridade hierárquica 

1) Uma nova posição no sistema 
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O Decreto de 28 de julho de 2010 confere atribuições à autoridade 

hierárquica na entrevista profissional: 

• para os períodos de referência de 2010 e 2011, a autoridade de linha 

pode examinar o relatório da entrevista profissional e, se for o caso, 

conhecer as objeções inseridas pelos agentes contemplados; 

• a partir do período de referência de 2012, também pode completar o 

registro de suas observações. 

As observações que a autoridade hierárquica pode fazer devem estar 

relacionadas com o valor profissional do agente. Elas podem, portanto, consistir em uma 

avaliação geral sobre o valor profissional do agente, na sua forma de servir ou de se 

comportar, de forma mais precisa, sobre um dos temas discutidos durante a entrevista 

profissional (observação ligada por exemplo para a conclusão de um determinado 

trabalho/missão, etc.). Não cabe à autoridade hierárquica fazer observações sobre a avaliação 

feita pelo superior hierárquico ou tecer comentários a seu respeito. 

2) Quem é a autoridade hierárquica? 

A autoridade hierárquica se distingue do chefe do departamento. É a 

autoridade colocada imediatamente acima do SHI, o n + 1 do SHI ou o n + 2 do agente 

avaliado. Para que justifique o título, e no exercício do seu poder hierárquico, esta autoridade 

poderá revogar ou reformar os atos praticados por seu subordinado (o SHI). Assim, como 

parte da avaliação, em caso de recurso hierárquico do agente, a autoridade hierárquica poderá 

rever a avaliação efetivada. 

Devem ser considerados os departamentos ministeriais, dependendo da 

organização de sua estrutura, para se determinar as autoridades hierárquicas competentes. O 

Decreto de 28 de julho de 2010 dispõe no artigo 5º que “decretos dos ministros interessados ou 

decisões das autoridades investidas do poder de gestão dos órgãos em causa, editados após pareceres das 

comissões técnicas conjuntas competentes, especificarão a organização da entrevista profissional, o conteúdo do 

relatório no que se refere aos temas mencionados no Artigo 3º e, se for o caso, a lista das autoridades 

hierárquicas competentes". 

Do mesmo modo que ocorre em relação ao SHI, a autoridade hierárquica 

não pode ser definida em relação a um grau específico. Não pode ser estabelecido, por 

exemplo, que as autoridades hierárquicas pertençam necessariamente a uma determinada 
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categoria. Será necessário levar em consideração as funções desempenhadas e o plano 

organizacional da estrutura alcançada. 

*      *     * 

Por fim, recorde-se que o chefe de departamento não intervém no 

procedimento de entrevista profissional. Por outro lado, é ele quem, nos termos do relatório, 

atribui as reduções de interstício para promoção ou aumenta o interstício para promoção e 

modula o regime remuneratório. 

IV – Da entrevista profissional à notificação do relatório da entrevista 

A - Entrevista profissional 

1) Uma fase de preparação necessária, para uma discussão construtiva 

De acordo com o artigo 2º do decreto, o agente deve ser informado da 

data de sua entrevista profissional com pelo menos oito dias de antecedência. Esta 

informação pode ser transmitida por qualquer método e se destina a permitir que o avaliador 

e a pessoa avaliada preparem a entrevista, para que esta possa cumprir plenamente o seu 

papel, o de momento privilegiado de troca de informações entre o agente e seu SHI. 

O tempo de preparação deve, portanto, permitir ao SHI e ao agente, para 

que desempenhem seus papéis durante a entrevista: 

• efetivarem uma reflexão sobre o ano que passou para fundamentar o 

diálogo nos elementos específico, 

• efetivarem um balanço das competências adquiridas e das ações 

realizadas ao longo do ano, 

• identificarem metas para o próximo ano. 

2) Uma troca bilateral 

A entrevista profissional é uma relação bilateral entre o SHI e o agente, 

que leva à avaliação individual deste último. O funcionário avaliado não pode, portanto, estar 

acompanhado por um colega ou representante da equipe. Esta presença, contrária ao espírito 

do dispositivo, prejudicaria a sinceridade necessária ao procedimento e iria contra a natureza 

individual e pessoal da avaliação. 

O agente deve, portanto, ter resposta negativa se solicitar a presença de 

representante sindical durante sua entrevista profissional. No entanto, deve ser informado 

de que, em procedimento separado da avaliação anual e, portanto, da entrevista profissional, 
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ele poderá ser recebido por seu supervisor e, em seguida, ser acompanhado por um 

representante do sindicato, a fim de levantar certas queixas ou qualquer dificuldade 

encontrada no exercício de suas funções. 

Se o funcionário se recusar a participar da entrevista profissional, será 

apropriado, em primeiro lugar, informá-lo sobre as consequências que sua recusa poderá ter 

em relação ao procedimento de avaliação anual. Na verdade, o procedimento será realizado 

de forma unilateral pelo SHI, podendo a administração invocar circunstâncias excepcionais 

(a recusa do agente em comparecer à entrevista), a fim de justificar, quanto à legalidade do 

procedimento, a ausência de entrevista e, portanto, de intercâmbio entre o agente e o SHI. 

A recusa do agente no sentido de participar do procedimento deverá constar de laudo, que, 

não obstante a ausência do procedimento, continuará a ser a base da avaliação anual. O 

agente, assim, priva-se de qualquer possibilidade de diálogo com seu SHI e não poderá 

sustentar seus pontos de vista. 

Em segundo lugar, se o agente persistir em recusar a entrevista 

profissional, uma sanção disciplinar poderá ser aplicada contra ele. Na verdade, a avaliação 

inclui-se nas prerrogativas do superior hierárquico imediato, como um componente de seu 

poder hierárquico, uma vez que compõe as prerrogativas do chefe do serviço. Além disso, 

ao recusar a avaliação prevista no Decreto de 2010, o agente incide na conduta de violação 

da obrigação de obediência hierárquica. Portanto, não poderá ser dispensado do exercício da 

entrevista profissional prevista no decreto de 2010, sem correr o risco de sofrer sanção 

disciplinar9. 

3) Temas predeterminados 

A entrevista se concentra em uma lista de tópicos predeterminados pelo 

artigo 3 do decreto: 

• 1° Os resultados profissionais obtidos pelo funcionário no que diz 

respeito aos objetivos atribuídos a ele e nas condições de organização 

e funcionamento do departamento ao qual se reporta; 

• 2° Os objetivos atribuídos ao servidor público para o próximo ano e 

as perspectivas de melhoria nos resultados profissionais, levando em 

 
9 Conforme TA Estrasburgo, 18 de fevereiro de 1982 (a recusa da inspeção por uma professora, tais como a 
recusa de controle hierárquico pela autoridade superior competente, pode ser considerada falta disciplinar e dar 
origem a sanções) e CE 19 de outubro de 1994, n° 91746 (o Tribunal Superior por sua vez, qualifica a recusa 
de uma inspeção como uma transgressão e autoriza o início do processo disciplinar). 
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consideração, quando cabível, perspectivas de mudanças nas 

condições de organização e funcionamento do serviço; 

• 3° A forma de prestação do serviço; 

• 4° As conquistas de sua experiência profissional; 

• 5° Quando cabível, a maneira como o funcionário exerce as funções 

gerenciais que lhe foram confiadas; 

• 6° As necessidades de formação do servidor público, especialmente 

no que se refere às habilidades que ele deve adquirir e ao seu projeto 

profissional; 

• 7° As suas perspectivas de desenvolvimento profissional em termos 

de carreira e mobilidade. 

Os objetivos atribuídos ao agente, que devem ser limitados (3 a 5 por 

agente), podem ser constituídos por objetivos individuais, mas também por uma contribuição 

para os objetivos da estrutura, serviço ou objetivos institucionais. Eles devem ser realistas e 

alcançáveis. 

As conquistas da experiência profissional devem ser entendidas como 

competências e o conhecimento adquirido sobre estas habilidades adquiridas e se efetivam 

em particular por referência à descrição do trabalho e às habilidades necessárias para que seja 

levado a efeito. A apreciação de outros tópicos pode, quando cabível, ser prevista pelos 

Ministérios em seus decretos. 

Trata-se, portanto, de um conjunto completo, que, pela diversidade dos 

temas abordados, permite a realização de um balanço do trabalho realizado no ano passado, 

com a identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos do agente, tanto para avaliar as 

competências adquiridas no cargo como habilidades ainda a serem adquiridas, se houver, 

para determinar suas necessidades de treinamento e para apoiá-lo na construção de sua 

carreira profissional. 

Ao conduzir a entrevista, atenção especial deve ser dada aos riscos de 

comportamentos que, sob a influência de estereótipos ou preconceitos, podem resultar em 

prática discriminatória com base em critérios proibidos por lei. Entre estes critérios estão 

idade, sexo, origem, estado de saúde, deficiência, filiação sindical, orientação sexual, estado 

de gravidez, aparência física. 
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Por fim, ressalte-se que a entrevista profissional é distinta das demais 

entrevistas da qual um funcionário público pode participar durante sua carreira, como a 

manutenção de carreira, a revisão de carreira e a entrevista de treinamento. 

Em relação à entrevista de treinamento, prevista no Decreto nº 2007-1470, 

de 15 de outubro de 2007, para formação profissional ao longo da vida, deve-se notar que, 

para ser respaldada pela entrevista profissional, o tema da formação precisa servir de interface 

entre os dois procedimentos. 

B - O relatório da entrevista, sua comunicação e em seguida sua notificação ao 

agente 

1) Uma cronologia a respeito 

O artigo 4º do decreto de 28 de julho de 2010 prevê um procedimento 

preciso para o estabelecimento do relatório da entrevista profissional: sua comunicação e, 

em seguida, notificação ao funcionário. 

Portanto, o relatório é: 

1) elaborado e assinado pelo supervisor direto do funcionário, 

2) comunicado ao funcionário, que o complementa, se necessário, com suas 

observações, 

3) revisto pela autoridade hierárquica, que pode formular, se julgar útil, as suas 

observações, 

4) notificado ao funcionário, que o assina, para certificar que o leu, e restituído à 

autoridade hierárquica, que o arquiva. 

Portanto, é importante distinguir entre a fase de comunicação e a 

notificação: 

• A fase de comunicação com o agente fecha a relação entre o SHI e o 

agente avaliado, que poderá, nesta ocasião, fazer suas observações 

finais sobre a entrevista profissional. 

• A autoridade hierárquica intervém, então, para finalizar o relatório. 

Ela, neste momento, registra todo o documento, que constitui o 

suporte para o exercício de avaliação, e inclui as eventuais observações 

finais do agente. Acrescenta, se necessário, suas próprias observações 

sobre o valor profissional do funcionário. 

http://www.camara.leg.br/conle


119 

 

 

Magno Mello e Lília Ribeiro 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

• Finalmente, o agente é notificado do relatório e poderá ler as 

observações da autoridade hierárquica. Esta notificação, que ocorre no 

final do procedimento, constitui o ponto de partida para os períodos 

de recurso. A respeito disso, destaque-se que a notificação deve 

mencionar claramente as formas e prazos para litígio10. O recurso 

específico previsto no artigo 6º do Decreto também pode ser 

mencionado. 

 Chama-se a atenção para o fato de que os decretos ministeriais de 

implementação ou o apoio da entrevista profissional não podem prever uma ordem 

processual separada daquela prevista na Portaria de 28 de julho de 2010, sem risco de litígio 

(vício processual). 

Além disso, o Decreto de 28 de julho de 2010 não estabelece prazo para 

as diferentes etapas da fase de comunicação e notificação do relatório da entrevista 

profissional. O prazo deve ser definido, portanto, pelos departamentos ministeriais, se 

necessário, em seu decreto ministerial, ou mesmo em ofício-circular, tanto para a 

comunicação do relatório ao agente quanto para o retorno pelo agente do relatório, 

complementado, se for o caso, com as suas observações. 

2) As regras da notificação 

Na medida em que o artigo 4 do Decreto não prevê nenhum 

procedimento particular para notificação, aplicam-se as regras do direito comum. 

Em princípio, a notificação é feita pela autoridade administrativa 

autorizada (CE, 29 de novembro de 1963). O Decreto de 28 de julho de 2010 não exige que 

a notificação do relatório ao agente seja realizada especificamente pela autoridade hierárquica 

ou pelo SHI. Da mesma forma, o decreto não prescreve o uso de determinado formulário 

para a notificação (como entregue em mãos, carta registrada com ou sem recibo, etc.). Cada 

departamento ministerial procederá como entender. 

Em caso de entrega pessoal, se o agente se recusar a assinar o seu relatório 

para certificar que o leu, a administração deve mencionar a circunstância no relatório. A 

notificação será considerada como tendo sido feita na data da recusa11. A administração, no 

 
10 Conforme o artigo R 421-5 do código de justiça administrativa. 
11 CE, 10 de fevereiro de 1975, n ° 90811. 
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caso de litígio, deve comprovar a recusa12 (menção no relatório com data e assinatura, 

relatório específico, etc.). 

V - Os recursos 

1) O recurso do artigo 6º 

Nos termos do artigo 6º do decreto, em caso de litígio, o agente pode 

enviar um pedido de revisão do relatório da entrevista profissional à autoridade hierárquica, 

dentro de 15 dias13 a partir da data de notificação deste relatório. A autoridade hierárquica, 

então, tem um período de 15 dias a partir da data de recebimento do pedido de revisão para 

notificar sua resposta ao agente. A partir da data de notificação desta resposta, o agente passa 

a ter a possibilidade de ingresso na Comissão Administrativa Conjunta (CAP), dentro de um 

mês. O recurso hierárquico é, portanto, um pré-requisito obrigatório para o encaminhamento 

para a CAP, em uma lógica de prevenção de conflitos. 

Se a autoridade hierárquica não responder à solicitação do agente, aplica-

se a regra estabelecida pelo artigo 21 da Lei nº 2000-321, de 12 de abril de 2000, sobre os 

direitos dos cidadãos em suas relações com as administrações, segundo as quais o silêncio 

mantido pela administração por dois meses constitui uma decisão implícita de rejeição. O 

período de um mês para entrar no CAP, então, começa a correr a partir da data de formação 

da decisão implícita pela rejeição. Além disso, para não alongar os procedimentos de 

apelação, as autoridades hierárquicas são intimadas a formular expressamente resposta ao 

pedido de revisão dentro do prazo. 

Cabe destacar que o parecer do CAP é consultivo. O ato que irá prevalecer, 

ao final deste procedimento, será, portanto, o adotado pela administração. Cabe à autoridade 

hierárquica notificar o agente de seu relatório final, alterado ou não. 

A controvérsia pode estar relacionada ao procedimento quanto à 

condução da entrevista profissional ou ao conteúdo do relatório da entrevista (avaliação geral 

expressando o valor profissional, avaliação dos resultados profissionais, estabelecimento de 

objetivos, forma de prestação de serviços, etc.). Se o valor profissional do agente é avaliado 

sobretudo no que diz respeito ao relatório elaborado pelo SHI e em particular pelo conteúdo 

 
12 CE, 20 de janeiro de 1988, n ° 80252. 
13 O prazo é calculado mediante a adição de uma unidade ao ponto inicial. Por exemplo, no caso de uma 
notificação datada de 12 de abril, o pedido de revisão poderá ser protocolado até 28 de abril. Também é 
estabelecido que quando o último dia do prazo cair em um sábado, domingo ou feriado, o recurso pode ser 
interposto no dia útil seguinte (cf. artigos 641 e 642 do Código de Processo Civil). 
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das secções temáticas (resultados obtidos por exemplo) e pela apreciação geral, permanece o 

fato de que as observações da autoridade hierárquica podem ser uma fonte de discussão, na 

medida em que estarão incluídas no relatório. A autoridade hierárquica pode, portanto, ser 

provocada para revisar suas próprias observações. 

2) Recursos de direito comum 

O recurso específico do Artigo 6 não exclui os recursos administrativos e 

os recursos de direito comum. 

Além disso, o agente que deseja contestar seu relatório de entrevista profissional pode 

exercer plenamente um recurso de direito comum perante o juiz administrativo, em 

dois meses14 após a notificação do relatório da entrevista profissional e sem exercer 

o recurso específico ou hierárquico (e sem recorrer à CAP). 

O agente também pode recorrer ao juiz administrativo após ter exercido recurso 

administrativo de direito comum (juízo de revisão ou hierárquico). 

O agente pode, finalmente, encaminhar a questão para o juiz administrativo ao final 

do procedimento específico definido pelo referido Artigo 6º. O prazo para litígio, 

suspenso durante o procedimento previsto no artigo 6º, é reiniciado a partir da 

notificação da decisão final da administração na sequência do parecer do CAP e não 

a partir da data do parecer da CAP, que, como é meramente opinativo, não se 

submete a recurso. 

VI - Mecanismos de reconhecimento do valor profissional 

A - Reduções e aumentos de interstício para promoção 

De acordo com os artigos 7 a 11 do Decreto de 28 de julho de 2010, o 

valor profissional do funcionário, expresso pelo relatório da entrevista profissional, dará 

origem à atribuição de reduções ou aumentos no tempo de serviço necessário para passar de 

um nível para outro. Estas reduções ou aumentos no interstício para promoção são 

atribuídas, após consulta à comissão administrativa conjunta competente, pelo chefe de 

serviço. 

As reduções no interstício para promoção são distribuídas entre os agentes cujo valor 

profissional os distingue, na base de noventa meses para uma força de trabalho de 

cem agentes e de acordo com os critérios de avaliação (de valor profissional) 

 
14 Prazo ampliado para 3 meses em determinadas situações específicas: cf. artigos R 421-6 e R 421-7 do código 
de justiça administrativa. 
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especificado por cada ministério, em seu decreto ministerial. A atribuição pode 

operar de acordo com o nível de avaliação do valor profissional (de excelente a muito 

bom por exemplo) ou de acordo com a margem geral de desenvolvimento observada. 

O procedimento também pode ser baseado nos resultados obtidos no que diz 

respeito aos objetivos definidos inicialmente e/ou em via de atendimento, avaliados 

no que diz respeito em particular à qualidade do trabalho, habilidades interpessoais e 

envolvimento pessoal. Neste mesmo decreto, cada ministério determina as cotas de 

redução do interstício para promoção e métodos de distribuição mais adequados ao 

seu modo de gestão. 

Cumpre mencionar que o parecer da CAP, que deve ser consultado antes da 

atribuição de reduções no interstício para promoção, relaciona-se com a distribuição 

de reduções no interstício para promoção, como propostas pela administração, 

levando em consideração a cota de redução do interstício para promoção para o 

órgão considerado e o valor profissional de cada servidor pertencente ao seu quadro 

funcional. Para emitir uma opinião informada, a CAP deve ser capaz de avaliar o 

valor profissional de todos os funcionários suscetíveis de se beneficiarem de redução 

no interstício para promoção. 

Aumentos de interstício para promoção, cujos termos também são definidos por 

decreto ministerial, aplicam-se aos servidores públicos cujo valor profissional seja 

insuficiente. 

B - Modulação do sistema de vencimentos 

O relatório serve de base para o reajuste do sistema de vencimentos, 

quando nele se inclui uma parte variável relacionada a resultados individuais ou à forma de 

prestação de serviço. Deve ser usado como um auxílio à decisão no que diz respeito à 

distribuição da dotação orçamentária destinada a prémios e subsídios. 

Em relação ao bônus por funções e resultados (BFR), instituído pelo 

Decreto nº 2008-1533, de 22 de dezembro de 2008, referente ao bônus por funções e 

resultados, a avaliação anual deve permitir a apuração do valor da parcela vinculada aos 

resultados individuais. Este valor é revisado para cima ou para baixo a cada ano, dependendo 

dos resultados de avaliação do ano seguinte. Cada Ministério é competente, de acordo com 

sua política de gestão de recursos humanos e sua alocação de dotações do Título 2, para 

determinar os valores individuais que pretende pagar e a margem de variação. 
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Além disto, cabe a cada Ministério definir o cronograma do procedimento 

de avaliação e as modalidades concretas de tradução compensatória dos resultados de 

avaliação. Para tal finalidade, é recomendado na Circular de 14 de abril de 2009, relativa à 

implementação das funções e bônus de resultados, que o procedimento de avaliação 

possibilite introduzir no calendário de gestão a determinação do montante individual fixado 

pelos resultados da avaliação, para que ocorra o mais rápido possível após o término do 

período avaliado. 

A referida Circular de 14 de abril de 2009 também lembra que “a avaliação 

individual é o pilar da avaliação da modulação do sistema de vencimentos, dos 

procedimentos de avaliação e para fixar os valores individuais, que devem ser consistentes”. 

Esta mesma circular indica que se a avaliação não pôde ser realizada, por 

exemplo devido a um longo período de ausência do funcionário durante o período 

considerado, a parte relacionada com os resultados podem ser provisoriamente estabelecidas 

de acordo com os objetivos definidos e no que diz respeito a valores pagos em anos 

anteriores, e, em seguida, revisada para cima ou para baixo, com base nos resultados da 

avaliação subsequente. 

C - Inscrição na tabela de progressão 

O relato da entrevista profissional é levado em consideração para o 

estabelecimento de tabelas de progressão de padrões de vencimento, além das propostas 

motivadas dos chefes de serviço e, temporariamente, se necessário, de tabelas de 

desempenho. 

O artigo 13 do decreto especifica que "os funcionários são listados por 

ordem de merecimento. Os candidatos cujo mérito é considerado igual são escalonados pelo 

interstício no grau". Esta noção de interstício no grau refere-se ao tempo transcorrido desde 

a data de nomeação no grau considerado. O mérito, ao contrário, se considerado igual, não 

é considerado para determinar o interstício no grau e, portanto, não são levados em 

consideração padrões alcançados e quaisquer reduções de interstício para promoção obtidas. 

*   *   * 

Para qualquer informação adicional ou qualquer dificuldade encontrada, 

entrar em contato com a Direção-Geral de Administração e Serviço Público. 

Gabinete de estatuto geral e diálogo social (B8). 
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DECRETO n° 2010-888, de 28 de julho de 2010, relativo às condições gerais de avaliação 

do valor profissional dos servidores públicos15 

CAPÍTULO I: ENTREVISTA PROFISSIONAL (Artigos 1 a 6) 

Artigo 1º Este decreto se aplica a todos os órgãos de funcionários públicos 

com status especial. Apesar disto, os estatutos particulares podem prever, após consulta ao 

Conselho Superior da Função Pública do Estado, um sistema de classificação para aferir o 

valor profissional dos funcionários públicos, nos termos que fixarem. 

Artigo 2º O funcionário será submetido todos os anos a uma entrevista 

profissional.  

Esta entrevista deve ser conduzida pelo superior imediato.  

A data da entrevista deve ser fixada pelo superior imediato e comunicada 

ao funcionário com pelo menos oito dias de antecedência. 

Artigo 3º A entrevista profissional contemplará: 1° os resultados 

profissionais obtidos pelo funcionário público em relação aos objetivos a ele atribuídos e às 

condições de organização e funcionamento do serviço ao qual ele pertence; 2° os objetivos 

atribuídos ao funcionário público para o próximo ano e as perspectivas de melhoria de seus 

resultados profissionais, levando-se em conta, quando cabível, as perspectivas de mudanças 

nas condições de organização e de funcionamento do serviço; 3° a forma de prestação do 

serviço; 4° as conquistas de sua experiência profissional; 5° quando cabível, a metodologia 

pela qual ele ou ela exerce as funções gerenciais que lhes sejam confiadas; 6° as necessidades 

de treinamento do funcionário público, particularmente no que diz respeito às missões que 

lhe são atribuídas, às habilidades que ele deve adquirir e ao seu projeto profissional; 7° suas 

perspectivas de desenvolvimento profissional em termos de carreira e mobilidade.  

Os decretos ou decisões a que se refere o artigo 5º, editado pelos Ministros 

interessados ou pelas autoridades investidas do poder de gestão dos órgãos interessados, 

adotados após o parecer dos comitês técnicos conjuntos competentes, determinarão, se for 

o caso, os outros assuntos aos quais a entrevista profissional poderá se referir, dependendo 

da natureza das tarefas confiadas aos funcionários públicos e do nível de suas 

responsabilidades. 

 
15 No original, “Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires de l'Etat”, extraído de 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022593931/2020-11-13/  
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Artigo 4º O registro da entrevista profissional deve ser redigido e assinado 

pelo superior hierárquico imediato do funcionário. Deve conter uma avaliação geral 

expressando o valor profissional do funcionário.  

O relatório será comunicado ao funcionário, que o complementará, se 

entender pertinentes, com seus comentários.  

A avaliação deve ser endossada pela autoridade hierárquica, que pode fazer 

seus próprios comentários, se assim o entender.  

O relatório será notificado ao funcionário, que o assinará para certificar 

que o leu e o devolverá à autoridade hierárquica, que o colocará em seu arquivo. 

Artigo 5º Os decretos dos ministros envolvidos ou as decisões das 

autoridades investidas do poder de gestão dos órgãos envolvidos, adotadas após os comitês 

técnicos conjuntos competentes terem emitido seus pareceres, especificarão as modalidades 

de organização da entrevista profissional, o conteúdo do relatório referente aos assuntos 

mencionados no artigo 3º e, quando cabível, a lista das autoridades hierárquicas competentes.  

As ordens dos ministros interessados ou as decisões das autoridades 

investidas do poder de gestão dos órgãos interessados, adotadas após os comitês técnicos 

conjuntos competentes terem emitido seus pareceres, estabelecerão os critérios com base 

nos quais o valor profissional dos funcionários será avaliado no final da entrevista. Estes 

critérios dependerão da natureza das tarefas que lhes forem confiadas e do nível de suas 

responsabilidades. 

Artigo 6º O funcionário pode submeter um pedido à autoridade 

hierárquica para que o relatório da entrevista seja revisto.  Tal recurso à autoridade 

hierárquica deve ser feito no prazo de 15 dias corridos a partir da notificação ao funcionário 

do registro da entrevista. A autoridade hierárquica notificará sua resposta no prazo de 15 dias 

após o pedido de revisão do registro da entrevista. 

Os Comitês Administrativos Mistos podem, a pedido do interessado, 

desde que ele tenha feito primeiro o recurso referido no parágrafo anterior, solicitar à 

autoridade hierárquica que reveja o relatório da entrevista. Nestes casos, os Comitês deverão 

receber todas as informações relevantes. O assunto deverá ser encaminhado aos Comitês 

Administrativos Mistos dentro de um mês após a resposta dada pela autoridade hierárquica 

ao recurso.  
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A autoridade hierárquica enviará ao funcionário, que deverá acusar o 

recebimento, o relatório final da entrevista. 

CAPÍTULO II: DO RECONHECIMENTO DO VALOR PROFISSIONAL (Artigos 

7 a 16) 

Artigo 7º Atendendo ao seu valor profissional avaliado nas condições 

previstas no Capítulo I do presente decreto, podem ser atribuídos aos funcionários, em cada 

corpo, reduções ou aumentos de interstício em relação ao tempo médio de serviço exigido 

pelos estatutos do órgão para promoção ao nível seguinte, de acordo com os procedimentos 

definidos nos artigos subsequentes. 

No máximo três meses de redução ou aumento de interstício podem ser 

atribuídos ao mesmo agente a cada ano. 

A atribuição ou não de reduções de interstício deve ser comunicada ao 

agente. Da mesma forma, deve ser notificada a aplicação de aumentos de interstício. 

Artigo 8º Após parecer da comissão administrativa conjunta competente, 

um ou mais meses de interstício reduzido serão distribuídos anualmente entre os 

funcionários ocupantes do mesmo cargo em relação ao tempo médio de serviço necessário 

para o acesso de um escalão ao nível superior, na base de noventa meses para um quadro de 

cem servidores. Funcionários que alcançaram o nível mais alto de sua classe ou grau não 

serão considerados. O número de meses de aumento aplicado por força do disposto no artigo 

10º deve ser adicionado ao número de meses de redução de interstício a distribuir. 

Os meses de redução de interstício não repartidos entre os integrantes de 

um mesmo cargo podem ser transportados para o exercício seguinte. 

O número de meses de interstício reduzido a distribuir dentro de um 

mesmo cargo pode ser dividido entre suas classes ou graus, na proporção do tamanho de 

cada um deles, desconsiderados os funcionários que atingiram o escalão mais alto de sua 

classe ou grau. 

Artigo 9º As reduções de interstício são concedidas por decisão do chefe 

de departamento, que as modula tendo em conta as propostas dos superiores hierárquicos 

diretos dos agentes. 

Os decretos dos Ministros interessados ou as decisões das autoridades 

investidas de competências de gestão dos órgãos determinam também, após consulta da 
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comissão técnica paritária competente, as modalidades de repartição das reduções de 

interstício. Estabelecem a lista dos chefes de serviço aos quais são atribuídas as quotas de 

redução, designados a um nível que permita estabelecer, tendo em conta a quantidade de 

efetivos, uma comparação do valor profissional dos agentes de cada entidade. 

Artigo 10. O aumento do tempo de serviço necessário para acesso ao 

escalão superior pode, após consulta da comissão administrativa conjunta competente, ser 

aplicado aos funcionários com valor profissional insuficiente, por decisão do chefe do 

serviço. 

Os decretos dos Ministros interessados ou as decisões das autoridades 

investidas da competência de gestão dos órgãos, proferidas após parecer da comissão técnica 

paritária competente, fixarão as modalidades de aplicação dos aumentos de interstício. 

Artigo 11. Para cada promoção, a redução ou aumento total aplicável ao 

funcionário resulta de reduções parciais ou aumentos que ainda não deram origem a 

promoção. 

Em caso de subida de grau, os funcionários só reterão o benefício das 

reduções não consideradas para promoção, exceto dentro do limite da redução máxima que 

poderia ser concedida na fase de reclassificação do novo grau. 

Artigo 12. O quadro de promoções previsto no artigo 58 da citada Lei de 

11 de Janeiro de 1984 será elaborado anualmente pela administração, tendo em conta, 

especialmente: 1° Relatórios de entrevistas profissionais ou classificações de agentes sujeitos 

ao sistema de classificação; 2° Propostas fundamentadas dos chefes de serviço, especialmente 

no que se refere à experiência profissional adquirida pelos agentes ao longo da carreira; 3° 

Para os períodos anteriores à entrada em vigor do presente decreto, relatórios ou 

classificações de entrevistas profissionais e, para os agentes a eles sujeitos, avaliações traçadas 

a partir de relatórios de entrevistas de avaliação. 

O quadro de promoções será submetido aos comitês administrativos 

conjuntos, que funcionarão como comitês de promoção. 

Artigo 13. Os funcionários serão escalonados por ordem de mérito. Os 

funcionários cujo mérito for julgado igual serão escalonados por antiguidade no grau. 
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Artigo 14. O quadro de promoções deve ser elaborado até o dia 15 de 

dezembro do ano anterior àquele para o qual foi elaborado e perderá sua validade no final 

do ano a que se referir. 

Caso o quadro de promoções se esgote, será elaborado um quadro 

complementar, que deve ser concluído até o dia 1º de dezembro do ano a que se refira, ao 

cabo do qual perderá sua validade. 

Artigo 15. As tabelas de promoção devem ser levadas ao conhecimento 

da equipe dentro de três dias a partir da data em que forem finalizadas. 

Artigo 16. Quando os sistemas de promoção previrem modulação de 

acordo com os resultados individuais ou a forma de prestação do serviço, estes critérios serão 

avaliados pelo chefe do serviço com base no relatório da entrevista profissional. 

CAPÍTULO III: DISPOSIÇÕES QUE ALTERAM O DECRETO Nº 85.986, DE 16 

DE SETEMBRO DE 1985, RELATIVO AO REGIME ESPECIAL DE CERTOS 

CARGOS DE FUNCIONÁRIO DE ESTADO E A CERTOS REGIMES DE 

DISPOSIÇÃO E RESCISÃO DE DIREITOS (artigos 17 a 20) 

Artigo 17. O artigo 11 do Decreto de 16 de setembro de 1985 acima 

mencionado é substituído pelas seguintes disposições: 

"Arte. 11. O relatório da forma de serviço do funcionário é elaborado pelo 

seu superior hierárquico ou pelo dirigente sob cuja autoridade está colocado em cada 

organização em que se encontre lotado. Este relatório, elaborado após entrevista individual, 

é encaminhado ao servidor, que poderá se manifestar a respeito de seu conteúdo, e à 

administração de origem, que o utilizará como suporte para avaliar o valor profissional do 

funcionário. 

Se for o caso, a qualificação será fixada pela administração de origem com 

base no relatório referido no parágrafo anterior.” 

Artigo 18. O artigo 27 do mesmo decreto é alterado da seguinte forma: 

1° O primeiro parágrafo passa a vigorar com a seguinte redação: 

“O funcionário contemplado por cessão de longa duração será avaliado 

nas condições previstas no artigo 55º da citada Lei de 11 de janeiro de 1984 e submetido a 

entrevista profissional efetuada por seu superior imediato. Conforme o caso, o relatório será 

aproveitado pelo chefe de seu departamento de origem e pelo daquele ao qual o funcionário 
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estiver cedido. O relatório da entrevista profissional ou, se for o caso, o resultado será 

enviado à administração de origem." 

2° O segundo parágrafo passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Para a avaliação do valor profissional do funcionário afastado para 

conclusão de um período de escolaridade anterior ao exercício de função permanente no 

Estado, autarquia ou estabelecimento da administração pública dependente do Estado ou de 

uma autarquia local, ou no seguimento de um ciclo de preparação para concurso de acesso a 

um destes empregos, será considerado o relatório de entrevista profissional elaborado no 

ano anterior ao seu afastamento. Se necessário, o funcionário afastado manterá o grau que 

lhe foi atribuído no ano anterior ao seu afastamento." 

Artigo 19. O artigo 28 do mesmo decreto passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

1° O primeiro parágrafo passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Quando o funcionário público for cedido para organização não sujeita às 

referidas Leis de 13 de julho de 1983 e 11 de janeiro de 1984, à Lei n° 84-53 de 26 de janeiro 

de 1984 sobre as disposições estatutárias relativas à função pública territorial e à Lei n° 86-

33, de 9 de janeiro de 1986, que disciplina o serviço público hospitalar, será avaliado pela sua 

administração de origem à luz de relatório elaborado por seu superior hierárquico imediato. 

Este relatório, elaborado após entrevista individual, será enviado previamente ao servidor, 

que poderá se manifestar sobre seu conteúdo. Quando cabível, o funcionário cedido será 

avaliado por sua administração local com base neste relatório." 

2° O segundo parágrafo passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Para avaliação do valor profissional dos funcionários cedidos para o 

desempenho de função pública eletiva, bem como dos que forem cedidos para 

parlamentares, e em derrogação das disposições anteriores, é tido em conta o relatório da 

entrevista profissional realizada no ano anterior à cessão. Se for o caso, os funcionários nesta 

situação manterão o grau que lhes foi atribuído no ano anterior à cessão." 

Artigo 20. Fica revogado o artigo 29 do mesmo decreto. 

CAPÍTULO IV: DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS (Artigos 21 a 25) 

Artigo 21. O primeiro parágrafo do artigo 1º do referido decreto de 17 de 

setembro de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"As disposições deste decreto são aplicáveis aos órgãos de funcionários 

do Estado sujeitos ao Título II do Decreto de 29 de abril de 2002 por despacho dos Ministros 

a quem se reportam, em pelo menos um ano dos anos referidos, para os anos de 2007, 2008, 

2009, 2010 ou 2011." 

Artigo 22. Os parágrafos 5º e 6º do artigo 3º do mesmo decreto são 

substituídos pelas seguintes disposições: 

“5° Se for o caso, a forma como exerce as funções de fiscalização que lhe 

são confiadas; 

6° As necessidades de formação do funcionário, especialmente no que se 

refere às missões que lhe são confiadas, às competências que deve adquirir e ao seu projeto 

profissional; 

7 ° As suas perspectivas de desenvolvimento profissional em termos de 

carreira e mobilidade." 

Artigo 23. O artigo 4 do mesmo Decreto passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

"Artigo 4. O relatório da entrevista profissional será lavrado e assinado 

pelo superior imediato do funcionário e incluirá uma avaliação geral, que expressará seu valor 

profissional. 

O relatório será comunicado ao funcionário, que o completará, se for o 

caso, com as suas observações, e depois será remetido à autoridade hierárquica. 

O funcionário será notificado para atestar que leu o relatório e devolvê-lo 

à autoridade hierárquica, que o manterá em arquivo próprio. " 

Artigo 24. O primeiro parágrafo do artigo 5º do mesmo Decreto passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Decretos dos ministros em causa, após parecer das comissões técnicas 

conjuntas competentes, especificarão as modalidades de realização da entrevista profissional, 

devendo o conteúdo do relatório referir-se necessariamente aos temas mencionados no 

artigo 3º e, se for o caso, à lista das autoridades hierárquicas competentes. " 

Artigo 25. O artigo 6º do mesmo Decreto é alterado da seguinte forma: 
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1 ° As palavras: “o superior hierárquico direto” ficam substituídas pelas 

palavras: “a autoridade hierárquica”; 

2° As palavras: “apelo gracioso” são substituídas pelas palavras: “apelo 

hierárquico”; 

3° No segundo parágrafo, o período de “dez dias úteis” e o período de 

“dez dias” são substituídos pelo período de “quinze dias úteis” e a palavra “comunicação” é 

substituída pela palavra “notificação”; 

4 ° No terceiro parágrafo, o período de “dez dias úteis” é substituído pelo 

período de “um mês”. 

CAPÍTULO V: DISPOSIÇÕES FINAIS (Artigos 26 a 28) 

Artigo 26. As disposições dos Capítulos I, II e III deste decreto entram 

em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012. 

O disposto no Capítulo IV deste decreto aplica-se a partir da publicação 

do texto do período de referência de 2010. 

O Decreto n° 2002-682 de 29 de abril de 2002 relativo às condições gerais 

de avaliação, qualificação e promoção dos funcionários do Estado e o Decreto n ° 2007-1365 

de 17 de setembro de 2007 que aplica o artigo 55 bis da Lei n° 84-16 de 11 de janeiro de 

1984 sobre as disposições legais relativas à função pública do Estado ficam revogados a partir 

de 1º de janeiro de 2012. 

Artigo 27. Mantêm-se em vigor os decretos que contenham disposições 

especiais derrogatórias das regras fixadas pelo decreto nº 2002-682, de 29 de abril de 2002, 

relativo às condições gerais de avaliação, qualificação e promoção dos funcionários do 

Estado. 

O Capítulo I deste decreto não é aplicável aos funcionários que, em 

aplicação das disposições especiais referidas no primeiro parágrafo, não estavam sujeitos aos 

regimes de avaliação e classificação definidos pelos Títulos I e II do Decreto de 29 de abril 

2002. O Capítulo II deste decreto não é aplicável aos funcionários que, em aplicação das 

disposições especiais referidas no primeiro parágrafo, não estavam sujeitos aos regimes de 

promoção definidos pelos títulos III e IV do Decreto de 29 de abril de 2002. 

Artigo 28. Compete ao Ministro de Estado, Ministro da Ecologia, Energia, 

Desenvolvimento Sustentável e do Mar, responsável pelas tecnologias verdes e negociações 
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climáticas, ao Ministro de Estado, guardião da Foca, ao Ministro da Justiça e Liberdades, ao 

Ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, ao Ministro da Economia, Indústria e 

Emprego, ao Ministro do Interior, Territórios Ultramarinos e Autoridades Locais, ao 

Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Função Pública, ao Ministro da Educação 

Nacional, ao porta-voz do Governo, ao Ministro do Ensino Superior e Investigação, ao 

Ministro da Defesa, ao Ministro da Saúde e do Desporto, ao Ministro do Orçamento, Contas 

Públicas e Reforma do Estado, ao Ministro da Alimentação, Agricultura e Pesca, ao Ministro 

da Cultura e da Comunicação, ao Ministro da  Imigração,   Integração, Identidade Nacional 

e Desenvolvimento Solidário, ao Ministro do Espaço Rural e do Ordenamento do Território, 

ao Ministro da Juventude e da Solidariedade Ativa e ao Secretário de Estado da Tutela da 

Função Pública, cada um no que lhes disser respeito, a execução do presente decreto, que 

será publicado no Jornal Oficial da República Francesa. 
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III – REINO UNIDO 

Normas para gestão de desempenho aplicáveis ao serviço civil sênior16 

(ABRIL DE 2020) 

1. Introdução 

1. A gestão de desempenho eficaz é fundamental para a criação de uma cultura de alto 

desempenho, com foco na obtenção de serviços de qualidade. Inclui o planejamento e a 

avaliação de desempenho individual rigorosos, ao lado do desenvolvimento funcional. A boa 

gestão de desempenho permite que os líderes: 

•  sejam claros e consistentes ao focar o desempenho individual e o 

desenvolvimento funcional na execução de atividades prioritárias e 

estratégicas; 

•  motivem as pessoas a darem o seu melhor; 

•  gerenciem o planejamento sequencial da carreira e do 

desenvolvimento funcional; e 

•  tomem decisões fundamentadas acerca de recompensas que 

reconheçam as contribuições e as realizações individuais. 

2. A gestão de desempenho está no centro de como os líderes e suas equipes trabalham em 

conjunto. É um processo de intercâmbio crucial, que envolve a construção da compreensão 

compartilhada do que significa o bom desempenho e de como ele pode ser obtido e mantido. 

O diálogo aberto, honesto e frequente entre o servidor e seu gerente de linha é essencial. 

Todos necessitam de clareza sobre as expectativas e os resultados exigidos e sobre como 

serão avaliados e recompensados. 

3. Existem três funções principais na gestão de desempenho – na prática, muitos dos altos 

funcionários da função pública (SCS) desempenham mais de uma: 

Gerente 

•  traduz os objetivos da organização e do projeto em contribuições 

individuais; 

•  apoia a melhoria contínua por meio de feedback e aconselhamento; 

•  é aberto, honesto e transparente nas discussões sobre desempenho; 

 
16 Titulo original: Performance Management Arrangements for the Senior Civil Service, extraído de 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/88843
1/SCS-PM-Guidance-2020-Final.pdf . 
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•  avalia os resultados de desempenho obtidos em comparação com as 

respectivas metas; 

•  faz recomendações de recompensas; e 

•  comunica as decisões de recompensa e suas justificativas para o 

servidor. 

Titular de cargo no serviço civil sênior 

•  esclarece a delimitação dos objetivos e identifica dificuldades; 

•  assegura desempenho alinhado com os objetivos e com a superação 

das dificuldades; 

•  busca e atua no feedback de desempenho; e 

•  aproveita ao máximo as discussões de desempenho, fornecendo 

evidências de realizações para avaliações e para a articulação dos 

objetivos de desenvolvimento. 

Alta gerência 

•  determina o direcionamento das atividades realizadas, concentra-se 

em resultados e administra os recursos departamentais; 

•  orienta e modera objetivos de desempenho, as respectivas avaliações 

e as decisões de recompensa; e 

•  garante que um processo saudável, justo e transparente seja 

implementado. 

4. O Código de Gestão da Função Pública estabelece que o desempenho de todos os 

membros do SCS deve ser administrado por departamentos e agências dentro de uma 

estrutura determinada por sua chefia. Este guia descreve as disposições para gerenciar o 

desempenho no SCS abaixo do nível de Secretário Permanente (para os quais existe um 

processo específico). Fornece: 

•  estrutura comum para o SCS, com o intuito de facilitar o 

desdobramento dos objetivos e criar alinhamento em seu âmbito, 

encorajando uma contribuição corporativa mais ampla do que a 

prevista para a área de atividade do próprio servidor; 

•  vinculação entre os objetivos organizacionais e os pessoais; 

•  ênfase na importância da liderança e busca de feedback das partes 

interessadas para informar a avaliação de desempenho; 
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•  implicações claras e transparentes na distribuição de recompensas; e 

•  conselhos sobre como lidar com quedas no desempenho e obter 

melhorias quando identificadas deficiências. 

5. Este guia não abrange o processo formal de gerenciamento de baixo desempenho. Os 

procedimentos relativos ao tema são estabelecidos em um guia separado, Gerenciando 

procedimentos de política de baixo desempenho para o funcionalismo público sênior (abril 2020), que pode 

ser encontrado no endereço https://www.gov.uk/government/publications/senior-civil-

service-performance-management.17 

2. Processo de Gestão de Desempenho 

1. A gestão de desempenho envolve o planejamento de desempenho no início do ciclo anual 

de atividades para fornecer aos avaliados direção e objetivos ampliados; avaliação de 

desempenho ao longo do ciclo de atividades para garantir que os objetivos permaneçam 

relevantes e se esteja obtendo desenvolvimento adequado; e avaliação formal de 

desempenho, tanto no meio quanto no final do ano. Os gerentes também devem manter 

discussões regulares sobre o desempenho ao longo do ano, para permitir que a evolução do 

desempenho seja avaliada informalmente de forma contínua. 

Planejamento de 
Desempenho 

O servidor e a linha 
gerencial definem a 
extensão dos objetivos de 
desempenho em 
alinhamento com os 
objetivos das atividades. 

 

Os objetivos devem deixar 
claro como serão abordados 
os seguintes aspectos: 

 Obtenção de resultados 

 Eficiência financeira 

 Qualificação dos servidores 
(inclusive diversidade 
obrigatória e inclusão) 

 Contribuição corporativa 

 
17 O guia em questão foi traduzido para esta coletânea (NT). 
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Avaliação e revisão de 
desempenho 

Devem ser realizadas 
sessões regulares de 
aconselhamento entre o 
avaliado e a linha gerencial 
para discutir a evolução e as 
necessidades de 
desenvolvimento. Processo 
formal em meados e no final 
do ano para revisar e avaliar 
o desempenho. 

 

 

A avaliação deve considerar: 

 Resultados em relação aos 
objetivos 

 Habilidades de liderança e 

comportamentos 

 Pontos fortes e 
necessidades de 
aprimoramento 

Diferenciação de 
desempenho 

Cada indivíduo é avaliado 
estritamente de acordo com 
o resultados apresentados 
em relação aos  objetivos, e, 
estabelecido o patamar, se o 
alcançam ou se situam 
abaixo do esperado. 

 

Por meio de moderação: 

 Os melhores desempenhos 
devem ser identificados, 
estimulados, desenvolvidos 
e recompensados 

 Os piores desempenhos 
devem ser identificados para 
que se preste apoio e se 
obtenham melhorias 

Qualquer deterioração no 
desempenho do funcionário 
deve ser identificada e 
resolvida prontamente 

 

2. Cronogramas claros para atividades de planejamento, revisão e avaliação de desempenho, 

que precisam assegurar a adesão de todos, devem ser definidos. Esta é uma obrigação 

essencial e um fator crítico para garantir que a gestão de desempenho individual seja levada 

a sério e tenha o impacto necessário na realização das atividades. Eventual falha no 

cumprimento dos prazos departamentais (por exemplo, um gerente que não conclui o 

processo de definição de objetivos no tempo estabelecido) deve constar na avaliação de 

desempenho do servidor. Os resultados dos departamentais gerais são revisados por 

Secretários Permanentes. 

Perfis de sucesso 

3. Os objetivos das atividades identificados no início do ano definirão "o que" você precisa 

alcançar durante o ano. Também é importante entender “como” você precisa trabalhar para 

atingir estes objetivos. 

4. A partir do início de 2019, os departamentos devem usar o normativo Comportamentos dos 

Perfis de Sucesso na Função Pública (CSF) com o intuito de compreender "como" queremos que 
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as pessoas trabalhem na função pública. O volume substitui a Estrutura Civil de Competência de 

Serviço (CSCF) que estava em vigor de abril de 2013 até o início de 2019. O teor integral da 

CSCF está disponível no endereço 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmen

t_data/file/717275/CS_Behaviours_2018.pdf.  

5. O CSF foi projetado para complementar as estruturas de competência profissional 

desenvolvidas pelas profissões/funções integrantes do serviço civil sênior. Se você trabalha 

em profissão com estrutura separada, o referido material deve ser usado também em relação 

a ela. 

Liderança em ação 

6. O Conselho de Liderança e Talento, que supervisiona a atividade de liderança e talentos 

em todo o governo (e produz relatórios para o Comitê de Liderança Sênior), concordou em 

2019 sobre a necessidade de se definir claramente o que se constitui como liderança no 

âmbito do serviço público civil. O colegiado ouviu funcionários públicos de todos os órgãos 

do governo e notou a necessidade coletiva de uma descrição da liderança a se aspirar, que se 

revista ao mesmo tempo de caráter prático e específico. 

7. Liderança em Ação, volume publicado em março de 2020 e disponível no endereço 

https://civilservice.blog.gov.uk/wp-content/uploads/sites/86/2020/04/Leadership-in-

Action.pdf, aprofundou-se na prática de liderança. Contém oito atributos de liderança vistos 

em ação todos os dias no serviço público civil nos momentos em que os líderes demonstram 

seu melhor desempenho. É complementado por Líderes em Ação, um repositório de histórias 

(algumas das quais publicadas no endereço https://civilservice.blog.gov.uk/wp-

content/uploads/sites/86/2020/04/Leaders-in-Action.pdf) que se destinam a esclarecer os 

atributos necessários para se exercer liderança. 

8. O objetivo é estimular os integrantes do SCS a considerarem ativamente seus próprios 

comportamentos e experiências de liderança e identificar de forma natural as experiências 

que podem precisar assumir para aprimorar a liderança que exercem. De forma mais ampla, 

também será apoiado o pensamento da liderança em todo o governo e, quando cabível, o 

procedimento será alinhado com outros produtos de RH. 

9. Você pode querer refletir sobre os atributos de grande liderança estabelecidos em 

Lideranças em Ação em seus processos de gestão de desempenho. Estes atributos de liderança, 

nos próximos anos, formarão pessoas com visão mais ampla de estratégias de liderança, bem 

como um serviço público civil brilhante. Os atributos ainda não substituíram a Declaração de 
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Liderança (veja abaixo). A ferramenta de feedback 360, que atualmente está em revisão, baseia-

se na Declaração de Liderança e, portanto, este processo deve acontecer simultaneamente. 

Reconhecemos que nem todos os departamentos usam a ferramenta 360 e têm regras 

alternativas por meio das quais podem querer refletir sobre como os atributos de Lideranças 

em Ação se alinham com seu trabalho. 

Declaração de Liderança 

10. Em fevereiro de 2015, foi publicada a Declaração de Liderança da Função Pública 

(https://www.gov.uk/government/publications/civil-service-leadership-statement/civil-

service-leadership-statement). A declaração descreve os comportamentos que o serviço 

público civil pode esperar de seus líderes em todos os níveis. 

11. A declaração conclama os líderes a assumirem a responsabilidade pelo resultado eficaz 

do programa do governo e das prioridades dos Ministérios, vivenciando os valores da função 

pública e servindo ao público. Os comportamentos são baseados em três temas principais: 

ser inspirador sobre nosso trabalho e seu futuro; construir confiança por meio do 

engajamento; e capacitar as equipes. 

12. Todo o serviço civil sênior deve refletir a Declaração de Liderança em seus objetivos de 

gestão de desempenho. 

13. A ferramenta “360 graus” foi projetada em torno da Declaração de Liderança. As 

informações sobre seu uso encontram-se disponíveis em cursos de treinamento do pessoal 

civil, e são enviadas aos participantes para seu conhecimento. Alguns departamentos têm 

arranjos alternativos específicos acerca dos quais seu quadro de pessoal deve ser informado. 

14. A ferramenta avalia como comportamentos e atitudes são percebidos em seu ambiente 

de trabalho. O questionário pede ao participante para avaliar o seu desempenho em relação 

a uma série de comportamentos desenhados como perfis de sucesso. Os resultados devem 

ser levados em consideração ao se discutir o desempenho com o avaliado e ao se observar 

"como" ele atingiu seus objetivos ou não. 

Diversidade e Inclusão 

15. A função pública deve se empenhar em prestar o melhor serviço possível. Um mecanismo 

crucial para alcançar este objetivo consiste em estabelecer uma organização inclusiva, que 

reflita a sociedade que servimos. O serviço civil sênior precisa ser um modelo de liderança 

inclusiva, para criar cultura e ambiente inclusivos, que possibilitem aos funcionários trazer 

seu melhor para o trabalho. 

http://www.camara.leg.br/conle
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16. Liderança na criação de um ambiente diverso e inclusivo – em todos os níveis de gestão 

– continua a ser vital. Isto significa liderança em todos os aspectos da diversidade, incluindo: 

etnia, gênero, identidade de gênero, deficiência, idade, religião ou crença, orientação sexual, 

pessoas que trabalhem sem dedicação exclusiva e padrões de trabalho alternativos, pessoas 

com diferentes níveis educacionais e origens sociais e pessoas com responsabilidades de 

cuidar. 

17. Estas considerações devem sustentar todos os objetivos estabelecidos no serviço civil 

sênior. Além disso, a Função Pública Estratégia de Diversidade e Inclusão, publicada em outubro 

de 2017, comprometeu todo o serviço civil sênior no objetivo de melhorar a diversidade e a 

inclusão. 

18. A totalidade do serviço civil sênior possui a obrigação de assumir o compromisso de 

obter elementos de diversidade e inclusão na estratégia definida por seu departamento, 

profissão ou função, como parte obrigatória da capacitação de seu quadro de pessoal. 

19. Mostrar liderança na criação de um local de trabalho inclusivo também inclui estar ciente 

das causas da discriminação, com o intuito de garantir a efetividade das medidas em vigor e 

a obtenção de resultados de gestão de desempenho com base no desempenho e no mérito, 

de forma que o preconceito seja eliminado. 

3. Planejamento de desempenho e definição de objetivos 

1. Todos os membros do serviço civil sênior devem ter os objetivos principais identificados 

abaixo. (O Anexo A fornece orientação mais detalhada para ocupantes de cargos 

relacionados à definição de objetivos). 

2. Cada membro do serviço civil sênior deve ter pelo menos um objetivo que contemple cada 

um dos seguintes aspectos: 

•  Obtenção de resultados; 

•  Eficiência financeira; 

•  Qualificação do pessoal, que inclui o objetivo obrigatório de 

diversidade e inclusão; e 

•  Contribuição corporativa. 

3. Estes objetivos devem espelhar os compromissos assumidos no Plano Único 

Departamental Relevante (SDP). É recomendável que cada objetivo departamental aplicável 

à função do integrante do SCS seja espelhado nos objetivos que ele deve cumprir e se deve 

estabelecer uma linha clara de responsabilidade. Se existir um objetivo de eficiência financeira 

no SDP, ele deve ser refletido no planejamento do desempenho exigido do serviço civil 
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sênior. No caso do objetivo obrigatório de diversidade e inclusão, este deve estar 

explicitamente vinculado às metas estabelecidas no SDP e na estratégia de diversidade e 

inclusão do departamento ou do cargo. 

4. Eficiência financeira: nos casos em que, excepcionalmente, o titular de cargo no serviço 

civil sênior não exerce individualmente responsabilidades orçamentárias, o objetivo deverá 

ser definido em um nível corporativo mais amplo. A medida deve ser apta a expressar o que 

estes servidores, como líderes do departamento ou da agência, farão nesta área para ajudar 

outros a economizarem recursos ou a maximizar a eficiência. 

5. Qualificação do pessoal, que inclui o objetivo obrigatório de diversidade e inclusão: deve 

mostrar claramente o que o titular do cargo fará em termos de criação de uma cultura de 

trabalho inclusiva, aumentar a capacidade de suas equipes e apoiar os objetivos de seu 

departamento ou profissão. Deve delimitar claramente os comportamentos e padrões 

estabelecidos na Declaração de Liderança, em linha com os três princípios básicos - liderança 

inspiradora, confiante e capacitadora. 

•  Além disto, um objetivo voltado a este aspecto deve capturar o papel 

de liderança central que o serviço civil sênior desempenha na criação 

de uma cultura inclusiva e na obtenção de diversidade organizacional 

e metas de inclusão, por meio da seguinte redação ou similar: "Vou 

liderar e gerenciar outros para alcançar uma cultura e os objetivos 

específicos delineados pela diversidade e inclusão inseridos na 

estratégia do meu departamento ou profissão". 

•  Planos de ação específicos que sustentam este compromisso devem 

ser acordados entre o integrante do serviço civil sênior e sua linha 

gerencial, com a contribuição adequada dos Chefes de Diversidade e 

de outros departamentos ou líderes profissionais. Não há nenhum 

requisito para que eles sejam inseridos no texto deste objetivo. 

•  As ferramentas para mensurar o sucesso serão informadas pelo 

contexto dos principais indicadores e fontes de informações usadas no 

desenvolvimento de planos de ação departamentais de diversidade e 

inclusão, com cuidado também para selecionar as fontes de 

informação que são mais úteis e relevantes para as circunstâncias 

enfrentadas pelo servidor. Deve-se considerar a avaliação de atividades 

específicas e de comportamentos gerais. 
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•  Estas ferramentas podem incluir: 

➢ Ferramenta de feedback 360 

➢ Análise dos resultados da Pesquisa de Pessoas, incluindo, 

mas não se limitando a: bullying e resultados de assédio; 

comentários sobre inclusão e tratamento justo; questões 

relacionadas a bem-estar, incluindo carga de trabalho 

➢ Aprendizagem e desenvolvimento 

➢ Diversidade departamental/local e medidas e/ou metas 

de inclusão 

➢ Informações departamentais/locais específicas 

➢ Aprendizado com as melhores práticas 

➢ Auditorias de cultura 

6. Contribuição corporativa: este objetivo obrigatório demanda que todos os membros do 

SCS contribuam para o funcionamento, o desempenho e a reputação da função pública, além 

de exercerem seu trabalho rotineiro. Incentiva o grupo a trabalhar de forma conjunta, fora 

de suas equipes, melhora o conhecimento partilhado entre os diversos segmentos e aumenta 

a eficácia da função pública como um todo. Alguns dos métodos pelos quais o objetivo pode 

ser cumprido incluem: 

•  Contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento e aumentar a 

qualificação do pessoal em seus departamentos ou agências, e na 

função pública como um todo. Por exemplo, 70% do tempo pode ser 

devotado ao seu papel; 20% dedicados ao aumento da capacidade do 

departamento; e 10% dedicado à capacitação do serviço público em 

geral; 

•  Promover uma ética de voluntariado em sua equipe, unidade, 

departamento ou agência; 

•  Defender iniciativas corporativas, como reforma do serviço público, 

trabalho mais inteligente, habilidades digitais etc. 

A lista não pretende ser exaustiva e os integrantes do SCS são incentivados a estabelecer, em 

seu contexto, como poderão contribuir e apoiar programas no serviço público em geral. 

7. O objetivo de desenvolvimento do SCS deve se concentrar na capacidade profissional. 

Todos os membros do SCS devem estar atentos aos principais recursos – gerenciamento de 

mudanças digitais, nas atividades operacionais e na gestão de projeto. Quando o integrante 
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do SCS estiver atrelado a uma função ou profissão específicas, isto deve ser claramente 

registrado, assim como quaisquer objetivos de desenvolvimento relacionados a eles. 

8. Os titulares do cargo devem registrar o grau de engajamento do pessoal do Grupo de 

Pesquisa da Função Pública à equipe pela qual são responsáveis, quando a informação estiver 

disponível. E se não estiver disponível a nível de equipe, devem registrá-la no âmbito do seu 

departamento ou agência. Estas informações devem fazer parte do relatório de meio e final 

de ano relacionado às medidas adotadas, ou a adotar, em resposta ao grau de engajamento 

constatado. 

9. Cabe ao titular do cargo assumir a responsabilidade pela elaboração de seus objetivos, que 

devem então ser acordados com seu gerente. 

10. Os objetivos devem ser SMART18. Para cada integrante do SCS os objetivos devem 

registrar as principais ações a serem realizadas, com prazos, quando for possível, e os 

parâmetros ou metas que serão utilizados para avaliar se o objetivo foi alcançado. 

11. Uma vez finalizado e acordado, o formulário com os objetivos deve ser distribuído pelo 

encarregado pelo menos para o nível de gestão imediatamente inferior. As responsabilidades 

do SDP mapeadas nos objetivos do SCS devem ser refletidas nos objetivos da equipe como 

um todo. 

12. O Gabinete irá monitorar a definição de objetivos dentro e entre departamentos ou 

agências por meio de amostragem aleatória. Se contatado pelo Gabinete para este fim, os 

departamentos serão solicitados a coletar uma amostra dos objetivos do SCS e enviá-los ao 

Gabinete em expediente reservado. 

13. Os objetivos devem ser revistos regularmente (pelo menos uma vez por trimestre) pelos 

integrantes do SCS com seus gerentes, para garantir relevância, abrangência e continuidade. 

O formulário com os objetivos deve ser atualizado sempre que for necessário. 

14. Dentro dos departamentos, os objetivos de desempenho devem ser calibrados quanto à 

relevância, à perfeição e à extensão. A intenção é que os objetivos sejam apropriados tanto 

individualmente quanto coletivamente, e que sejam desenvolvidos, acordados e registrados 

dentro do prazo. Os departamentos devem verificar se aqueles que operam na mesma faixa 

salarial têm um nível comparável de desafio e de abrangência para garantir que a avaliação de 

desempenho de final de ano seja feita de forma consistente. 

 

 

 
18 Sigla inglesa para as expressões “específicos”; “mensuráveis”; “alcançáveis”;” relevantes”; “oportunos” (NT). 
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4. Revisões de desempenho 

1. As revisões de desempenho se referem a conversas individuais e obrigatórias entre o 

gerente e o titular do cargo, que se diferenciam da avaliação formal de desempenho, efetivada 

na metade e no final do ano e abordada na seção 5. 

2. As revisões de desempenho são parte de um processo contínuo e fornecem a oportunidade 

de discutir a adequação contínua dos objetivos do integrante do SCS, o que ele está fazendo 

e suas necessidades de desenvolvimento funcional no curto ou no longo prazo. Os objetivos 

devem ser revisados regularmente, de forma pelo menos trimestral. 

3. Como elemento integrante das revisões de desempenho, os gerentes devem levar em 

consideração como o avaliado está progredindo, e o grau em que cumpre os padrões de 

comportamento estabelecidos na Declaração de Liderança, na Estrutura de Competências da Função 

Pública e no Código da Função Pública. 

4. Durante as avaliações de desempenho: 

•  os gerentes e os integrantes do SCS devem discutir os objetivos 

originalmente acordados e calibrados e se devem ser revisados à luz 

das mudanças nas prioridades. Objetivos devem ser revisados de 

acordo com as mudanças nas prioridades governamentais e 

departamentais, e devem refletir quaisquer alterações efetivadas no 

Plano Departamental Único. Se for este o caso, os objetivos originais 

não devem ser alterados; os objetivos revisados devem ser registrados 

ao lado deles. Isto garante que a avaliação de desempenho no final do 

ano possa levar todas as questões em consideração; 

•  os gerentes podem querer fornecer e registrar feedback, e como 

resultado ações de acompanhamento por ambas as partes podem ser 

acordadas; 

•  gerentes e integrantes do SCS devem reservar parte de seu tempo para 

discutir as necessidades de desenvolvimento a longo prazo, assim 

como suas aspirações e opções de carreira. Esta discussão pode exigir 

mais tempo para estar disponível e, portanto, poderá ocorrer fora das 

discussões de avaliação de desempenho. O comportamento do serviço 

civil sênior e os perfis de sucesso ajudarão a estruturar o diálogo sobre 

desenvolvimento funcional. Os departamentos também devem 
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considerar como o ‘9-box Performance and Potential Grid’19 pode ser usado 

para ajudar a avaliar, reter e desenvolver os funcionários de alta 

expressão, que mostram potencial para se tornarem os melhores 

desempenhos. Departamentos serão solicitados a fornecer detalhes de 

suas avaliações decorrentes da ‘9-box Performance and Potential Grid’ para 

o Comitê de Liderança Sênior (SLC); e  

• nos casos em que o desempenho do avaliado não estiver à altura dos 

padrões do grau, em termos de realização de objetivos, ou dos 

comportamentos demonstrados, isto lhe deve ser comunicado 

imediatamente. Os gerentes não devem esperar até meados ou até o 

final de ano para levantar questões de desempenho. A Seção 8 aborda 

o “desempenho fraco” com mais detalhes. 

5. Avaliação de desempenho formal 

1. O desempenho deve ser avaliado formalmente no meio e no final do ano. Como o 

desempenho é avaliado informal e continuamente ao longo do ano por meio de revisões de 

desempenho, não deve haver surpresas sobre o conteúdo das mensagens transmitidas aos 

integrantes do SCS na avaliação formal. Eles são responsáveis por buscar feedback sobre seu 

desempenho junto a seus gerentes, colegas e funcionários, quando cabível, e construir um 

portfólio de evidências para uso em avaliações de desempenho no meio e no final do ano. O 

feedback ministerial será agrupado centralmente ou verticalmente, conforme necessário. 

2. As revisões semestrais devem ocorrer em outubro/novembro. Os titulares do SCS e seus 

gerentes devem concordar com o registro escrito da discussão e isto deve ser anotado no 

formulário de revisão. Se os objetivos forem alterados, a modificação deve ser registrada. 

Não há regra específica para o acompanhamento do desempenho do grupo e dos avaliados 

na revisão semestral. 

3. As revisões de fim de ano devem ocorrer perto do relatório do fim do ano, em março/abril. 

4. Os integrantes do SCS devem ocupar o cargo por 60 dias corridos ou mais para que 

possam ser avaliados. 

 
19 Ferramenta de matriz usada para avaliar e traçar talentos empresariais com base em dois fatores, que mais 
comumente são desempenho e potencial. Normalmente, no eixo horizontal, o 'desempenho' é medido por 
análises de desempenho (NT) 
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5. Se o integrante do SCS deixar seu cargo nos sessenta dias posteriores à revisão de meio ou 

final do ano, continuará suscetível de avaliação. Se isto ocorrer sessenta dias antes da 

avaliação, o desempenho deverá ser avaliado em seu novo departamento. 

6. O desempenho dos integrantes do SCS deve ser avaliado levando-se em consideração "o 

que" eles conseguiram fazer e "como" eles o fizeram. Os gerentes devem verificar se os 

objetivos foram alcançados, não alcançados ou excedidos, por meio dos seguintes critérios: 

•  "O que" eles alcançaram – no que diz respeito aos objetivos 

relacionados aos resultados obtidos, à eficiência financeira ou à 

qualificação do pessoal (incluindo diversidade e inclusão), ou relativos 

a se partes da estrutura comum foram atendidas ou não, e em que grau; 

•  “Como” eles conseguiram – o grau em que demonstraram o 

cumprimento dos comportamentos preconizados na Declaração de 

Liderança, o sucesso que obtiveram e a diversidade de seu 

departamento ou profissão, assim como a estratégia de inclusão, e 

como eles administraram os recursos pelos quais são responsáveis 

(pessoais e financeiros); 

•  Demonstração dos valores da Função Pública – os avaliados têm o 

dever contratual de observar o Código da Função Pública e espera-se 

que os líderes exemplifiquem esses valores; e 

•  Consideração adicional também deve ser dada ao grau de dificuldade 

ou facilidade de atingimento dos objetivos à luz dos eventos reais. 

7. O desempenho real em relação a estes critérios deve ser considerado no resultado. Por 

exemplo, não é suficiente a obtenção de resultados em detrimento de uma boa liderança de 

equipe, ou o atingimento dos objetivos traçados acompanhado da má gestão do desempenho 

insatisfatório. Desempenho inaceitável em qualquer parte do quadro de pessoal deve ser 

enfrentado prontamente. 

8. Preconceito inconsciente. Análise de resultados de desempenho para funcionários com 

características protegidas indica que desequilíbrios nas classificações de desempenho podem 

ocorrer entre diferentes grupos de funcionários. Isto está de acordo com a experiência do 

setor privado e público em geral, sob projetos variados de sistema de gestão de desempenho. 

O serviço civil sênior deve garantir que seus integrantes tenham acesso ao treinamento 

eletrônico relacionado a preconceito inconsciente disponível em seu sistema de aprendizado 

e desenvolvimento, pois isto informará sua abordagem no processo de avaliação. 
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9. Uma grande quantidade de trabalho eficaz já está sendo feita nos departamentos para 

garantir que o sistema de gestão de desempenho seja operado de maneira equitativa e 

consistente. Como parte fundamental deste objetivo, os integrantes do SCS são responsáveis 

por focar na melhoria da qualidade da gestão de desempenho em geral e no fortalecimento 

da qualificação dos gestores. 

10. Ao preencher o Formulário de Acordo de Desempenho, é importante estar ciente da 

necessidade de abandonar qualquer preconceito pessoal, consciente ou inconsciente, para 

garantir uma apreciação objetiva do desempenho da pessoa que você está avaliando. 

11. Feedback 360° sobre o titular do trabalho deve ser coletado como parte do processo de 

avaliação de final de ano. Para garantir que as pessoas sejam avaliadas em relação ao mesmo 

conjunto de qualidades de liderança, o sistema de aprendizado e desenvolvimento do serviço 

civil sênior, em conjunto com as principais partes interessadas em todo o governo, 

desenvolveu uma abordagem da ferramenta feedback 360 graus que reflete os valores da 

Declaração de Liderança. O uso desta ferramenta é obrigatório para todos os integrantes do 

SCS, exceto em departamentos onde existirem sistemas alternativos. 

12. Este feedback 360° deve abranger uma variedade de partes interessadas e incluir 

funcionários, colegas, clientes, quando cabível, e Ministros, sempre que a equipe 

frequentemente trabalhar com eles (ver o parágrafo 14 desta seção). O feedback da equipe é 

particularmente importante para mensurar liderança, desempenho e habilidades de gestão e 

de capacitação. Os colegas de outras unidades e departamentos também se encontram em 

condições de fornecer feedback útil sobre liderança, especialmente liderança corporativa. 

Outras partes interessadas também devem estar envolvidas, sempre que possível, e podem 

fornecer uma visão sobre as habilidades individuais de atendimento ao cliente. O SCS deve 

dispor de uma abordagem proporcional para solicitar feedback, considerando cuidadosamente 

quantos entrevistados serão contemplados. O integrante do serviço civil sênior deve 

concordar com quem são os entrevistados junto aos quais buscarão feedback com seu gerente 

de linha. O feedback deve ser obtido antes da discussão de desempenho de final de ano para 

que possa ser discutido com o avaliado. 

13. O feedback ministerial deve incidir sobre o desempenho dos integrantes do SCS e expressar 

a forma como os Ministros enxergam sua atuação. Este feedback será coletado antes do 

desempenho no meio e no final do ano em discussões entre o Secretário Permanente e o 

Diretor de RH. O feedback, uma vez coletado, será transmitido pelo Secretário Permanente e 
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aos gerentes de linha relevantes. Os gerentes utilizarão as opiniões do Ministro, bem como 

outros comentários, para informar as discussões de desempenho com os avaliados. 

14. As classificações ponderadas do desempenho de fim de ano para os funcionários a quem 

os Ministros forneceram feedback serão compartilhadas com outros Ministros para os quais a 

informação seja relevante. 

15. Os avaliados também devem registrar informações sobre os orçamentos pelos quais são 

responsáveis de forma objetiva, bem como a responsabilidade sobre pessoal e o número de 

compromissos SDP que lhes tenha sido atribuído. 

16. Um modelo do Formulário de Acordo de Desempenho se encontra inserido no Anexo 

B. 

6. Diferenciação e ponderação do desempenho 

1. Os departamentos devem avaliar o desempenho dos integrantes do SCS estritamente em 

relação aos seus objetivos e classificá-los de acordo com um dos seguintes grupos de 

desempenho: superior, suficiente e baixo. A partir de 2018/19, a distribuição forçada foi 

excluída do SCS. No entanto, como com qualquer grande organização, a diferenciação de 

desempenho deve assumir a forma de uma curva em sino, com a maior proporção de 

integrantes do SCS classificados no nível intermediário (suficiente) e a menor proporção no 

nível inferior (baixo). 

2. Os gerentes devem considerar as seguintes condições ao efetivar a avaliação de 

desempenho: 

•  se o avaliado não atingir seu objetivo de eficiência financeira, não 

poderá ser classificado além do grupo de desempenho “suficiente”. 

•  o avaliado só pode ser colocado no grupo de desempenho “superior” 

se tiver excedido pelo menos um objetivo de eficiência financeira. 

3. Os integrantes do SCS que forem classificados no grupo de desempenho "superior" devem 

ser contemplados em procedimentos de gestão de talentos de departamentos ou agências, 

com o intuito de retê-los e desenvolvê-los ainda mais. Os que forem classificados no grupo 

de desempenho “baixo” devem ser contemplados com planos de desenvolvimento, quando 

cabível, para estimulá-los a alcançar pelo menos o padrão “suficiente”. Departamentos e 

agências também devem implementar processos para facilitar a elaboração de planos de 

desenvolvimento de desempenho para cada integrante do SCS de acordo com as 

necessidades específicas de suas atividades. 
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4. Os avaliados que sejam classificados no grupo de desempenho "baixo" devem ser 

informados de que não estão atingindo seus objetivos. Isto não deve desencadear um 

procedimento formal vinculado a baixo desempenho, mas suporte para aprimoramento 

profissional e aconselhamento intensivos, que podem incluir: 

•  treinamento para melhorar o desempenho; 

•  estabelecimento de metas mais amplas; 

•  adaptar o desenvolvimento para construir confiança e experiência; 

•  preenchimento de lacunas de competência; e 

•  busca de meios para que o avaliado se revigore na função atual, se a 

estiver desempenhando há muito tempo. 

5. As avaliações de desempenho do final do ano devem ser objeto de mediação. A mediação 

é um sistema de verificação para adequar a avaliação de desempenho e garantir a consistência 

em um grupo maior de avaliados, para evitar distorções decorrentes de qualquer distribuição 

de desempenho particular em todo o departamento. Portanto, se os gerentes compartilham 

suas recomendações com os avaliados, devem deixar claro que se trata de uma recomendação 

inicial e sujeita a alterações decorrentes do processo de mediação. (O Anexo D fornece um 

guia útil para apoiar os integrantes do serviço civil sênior na condução de sessões de 

mediação). 

6. Os arranjos decorrentes da mediação irão variar de acordo com as circunstâncias 

particulares dos departamentos ou agências e do número de integrantes do SCS. Sempre que 

possível, a mediação deve ser feita gradualmente. Departamentos ou agências pequenos, que 

não dispõem de um número suficiente de integrantes do SCS para realizar mediações efetivas, 

devem fazer acordos com outros departamentos ou agências. 

7. Os painéis de mediação devem usar os seguintes critérios para discutir e oferecer desafios 

apropriados sobre as avaliações de desempenho, considerando e avaliando o desempenho 

do avaliado em relação aos seus objetivos e incluindo: 

•  os comportamentos de liderança exibidos no cumprimento dos 

objetivos; 

•  uma avaliação da gestão de recursos. Sempre que possível, 

profissionais de finanças devem participar de painéis de mediação para 

fornecer uma visão profissional sobre o grau em que os avaliados 

demonstraram boa gestão financeira, como um ponto de verificação 

adicional para garantir que as condições para exceder os objetivos de 
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eficiência financeira que foram delineados no parágrafo 2 desta seção 

estejam sendo respeitadas; 

•  peso do trabalho. Se todos os outros fatores forem assemelhados, o 

bom desempenho em trabalhos de maior envergadura e de objetivos 

mais amplos deve ser considerado para uma pontuação mais alta do 

que a decorrente de desempenho semelhante em trabalhos menores; e 

•  o grau em que os integrantes do SCS têm contribuído para a função 

pública como parte da comunidade corporativa, incluindo a 

contribuição para o funcionamento, o desempenho e a reputação da 

função pública, a forma de comunicação no exercício da liderança e a 

promoção de um espírito de voluntariado. 

8. Procedimentos formais de baixo desempenho só devem ser acionados se o desempenho 

estiver abaixo do padrão exigido e a intervenção de gerenciamento cotidiano não conseguir 

alcançar melhorias. 

9. Os ocupantes de cargo cujo desempenho desencadeou procedimentos formais de 

desempenho insatisfatório devem se submeter a uma avaliação formal de fim de ano, a fim 

de gerar evidências suficientes para alimentar as discussões efetivadas no processo de 

mediação, para permitir que o desempenho do avaliado seja considerado exclusivamente em 

comparação com seus objetivos e identificar o suporte adequado. 

7. Lidando com quedas de desempenho 

1. Muitos fatores, dentro e fora do ambiente de trabalho, podem afetar o desempenho do 

avaliado. Um bom gerente identificará o fraco desempenho e trabalhará com o avaliado para 

entender por que isto está acontecendo e o que pode ser feito para superar a situação. 

2. É importante entender se o problema é uma queda isolada no desempenho (talvez em um 

determinado momento ou em uma determinada atividade) ou um problema de desempenho 

contínuo, em que se constate que o avaliado claramente não alcança o nível exigido. Uma 

queda isolada no desempenho pode ser causada por um determinado evento ou situação, 

como luto, problemas de saúde, problemas de relacionamento e preocupações financeiras. 

Embora o gerente não possa resolver estes problemas, deve prestar suporte para conduzir o 

desempenho de volta a um nível aceitável. Isto pode incluir conduzir o titular do emprego a 

acessar serviços de apoio, como programas de assistência aos funcionários, ou permitir folgas 

e ajustes nos padrões de trabalho para viabilizar que o avaliado resolva o problema. 
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3. Existem vários motivos para uma queda contínua no desempenho; alguns são identificados 

na tabela abaixo, com sugestões para abordá-los. 

Razões para quedas contínuas no 
desempenho 

Sugestões para abordá-las 

Deficiências em habilidades ou qualificação Treinamento, aconselhamento ou mentoria 

Incompreensão das expectativas de 
desempenho entre o avaliado e seu gerente 

Esclareça as expectativas 

Impacto do estilo de gestão 
Considere como você se comunica, define 
direções e esclarece as expectativas 

Relações no local de trabalho, incluindo as 
que se estabelecem entre o gerente e o 
avaliado 

Considere a mediação 

Vontade ou motivação do avaliado Explore suas aspirações na carreira 

 

4. Quanto mais tempo o mau desempenho permanecer, maior será o problema para o 

avaliado e a organização quando a questão vier a ser abordada. O impacto do baixo 

desempenho contínuo é alto. Desempenho fraco: 

•  não produz os resultados necessários para as atividades e desperdiça 

recursos; 

•  prejudica o padrão, a reputação e o profissionalismo da função 

pública; 

•  interrompe o fluxo de trabalho e aumenta a carga de trabalho dos 

colegas; 

•  causa ressentimento e diminui o moral; e 

•  dá mau exemplo para os servidores submetidos à gestão do avaliado. 

5. É particularmente importante que os membros do serviço civil sênior enfrentem o fraco 

desempenho com o viés de demonstrar os comportamentos esperados e ajudar a promover 

uma cultura de gestão de desempenho no âmbito da função pública. Quando as quedas no 

desempenho forem identificadas, os gerentes devem dialogar com o avaliado o mais rápido 

possível. O objetivo é explorar as razões para a queda no desempenho e discutir a melhor 

forma de reposicionar o desempenho no nível necessário. Um guia de boas práticas para 

melhorar o desempenho e lidar com o referido diálogo se encontra no Anexo C. 

6. Se o desempenho continuar abaixo do padrão exigido, os gerentes devem passar para 

procedimentos formais de baixo desempenho, definidos no referido “Gerenciando mau 
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desempenho Procedimentos de política para o serviço público sênior (abril de 2020)” (disponível em Senior 

Civil Service: performance management - GOV.UK (www.gov.uk) 20. 

7. Às vezes, a origem dos problemas de desempenho reside no recrutamento ineficaz. Os 

gerentes devem, portanto, recrutar com cuidado. Precisam esclarecer o motivo do 

recrutamento e o que é esperado dos candidatos. Devem recorrer a um amplo e diversificado 

banco de talentos e utilizar a seleção por mérito como princípio fundamental. Estágios 

probatórios também devem ser realizados com muito cuidado. 

8. Requisitos de relatórios de gerenciamento de desempenho do serviço civil sênior 

1. A fim de garantir que o sistema de gestão de desempenho que lhe é aplicável atenda à visão 

de um serviço público sênior de alto desempenho e que haja supervisão central apropriada 

de desempenho entre os departamentos, há expectativas de que os dados apropriados sejam 

compartilhados com o Gabinete do Governo como garantia de estrutura de avaliação. 

2. Isto inclui dados sobre: 

•  número e porcentagem dos melhores desempenhos do departamento 

•  número e porcentagem de SCS com desempenho "baixo" no 

departamento 

•  SCS sob medidas formais de baixo desempenho 

•  desempenho ruim no ano subsequente 

3. Os departamentos serão responsáveis perante seus Secretários Permanentes por garantir 

que os objetivos sejam estendidos para todos os integrantes do SCS, que as verificações de 

consistência departamentais se encontrem em vigor e que os controles de recompensas sejam 

respeitados. 

9. Perguntas mais frequentes sobre o gerenciamento de desempenho do SCS 

As perguntas mais frequentes sobre a política de gerenciamento de desempenho do SCS são 

descritas abaixo. Se a sua questão não foi respondida ou se você deseja obter mais 

informações, entre em contato com a Política de Força de Trabalho do Gabinete do Governo e a 

equipe de recompensa, por meio da caixa de correio civilservicepay@cabinetoffice.gov.uk. 

Q1: Se um membro do SCS deixou o departamento durante o ano coberto pelo 

procedimento de avaliação de desempenho, ainda precisará ser avaliado? 

R: Se o integrante do SCS deixar seu cargo dentro de 60 dias da revisão de meio ou final do 

ano, ainda será elegível para que se promova a mediação do resultado provisório de sua 

 
20 Mais uma vez se adverte para o fato de que se promoveu a tradução do referido instrumento nesta compilação 
(NT). 
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avaliação. No entanto, se houver saído inteiramente da função que ocupava, não terá direito 

a qualquer bônus ou recompensa de desempenho se houver sido reconhecido que faria jus a 

alguma. Se mudar de departamento governamental mais do que 60 dias antes da revisão do 

final do ano, deve ter a avaliação ponderada por seu novo departamento. 

Q2: Se o avaliado estiver em uma promoção temporária para o serviço civil sênior, como seu 

desempenho deve ser apreciado? 

R: Os departamentos têm o poder de determinar como o desempenho deve ser avaliado 

neste cenário. No entanto, a abordagem recomendada seria que o desempenho seja avaliado 

na função ocupada durante a maior parte do período coberto. O departamento deve 

desenvolver uma abordagem consistente em casos como estes. 

Anexo A - Guia para integrantes do Serviço Civil Sênior: Definição de Objetivo SCS 

Como membro do SCS, é essencial ter objetivos acordados, para que você possa ter clareza 

sobre o que se espera que alcance, e pelo que é responsável, bem como até quando. Você 

deve registrá-los na forma de um acordo de desempenho para ajudá-lo a rastrear e medir o 

respectivo desenvolvimento. O número de objetivos que você tem dependerá de sua função, 

mas eles devem cobrir suas principais responsabilidades e, onde se revele possível, serem 

restritos a não mais do que 8 objetivos principais a serem alcançados simultaneamente. 

Os objetivos de desempenho identificados no início do ano definirão "o que" você precisa 

alcançar ao longo do ano, enquanto o Comportamento no Serviço Civil Sênior e a Declaração de 

Liderança estabelecerão “como” isso será alcançado. A Declaração de Liderança descreve os 

comportamentos que a função pública pode esperar de seus líderes em todos os níveis e foi 

lançada com seu próprio conjunto de recursos de implementação, incluindo uma ferramenta 

de feedback 360°. 

Como escrever seus objetivos: 

•  Você é responsável por traçar seus objetivos e negociá-los com seu 

gerente. 

•  Os objetivos devem contemplar a sigla SMART; 

•  Resultado da atividade: os objetivos devem ser aqueles pelos quais 

você é pessoalmente responsável. Devem refletir diretamente os 

compromissos inseridos no Plano Único Departamental; 

•  Eficiência financeira: os objetivos devem cobrir o que você fará para 

controlar os custos ou aumentar a eficiência. Você também deve 

registrar orçamentos pelos quais é responsável no formulário. 
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Novamente, estes devem refletir diretamente os compromissos 

assumidos no Plano Único Departamental; 

•  Qualificação do pessoal: os objetivos devem refletir os princípios 

estabelecidos na Declaração de Liderança, com ênfase em inspirar, 

confiar e capacitar comportamentos de liderança. Além disto, estes 

objetivos devem incluir o compromisso de inserir um elemento que 

assegure a diversidade no departamento ou profissão e que atinja 

metas de inclusão social; 

•  Contribuição corporativa: como membro da SCS, seus objetivos 

devem refletir sua função corporativa mais ampla. Descreva um 

exemplo de impacto significativo ou de influência pessoal que 

contribuiu para o seu desempenho e sucesso do serviço público e 

como o exemplo em questão conseguiu criar ou agregar valor; 

•  Os objetivos devem ser revisados pelo menos a cada trimestre para 

garantir a preservação de sua relevância. 

Como você será avaliado: 

•  Em todos os momentos, você tem o dever contratual de observar o 

Código da Função Pública e seus valores. 

•  Seu desempenho será avaliado formalmente por “o que” você 

alcançou (se seus objetivos são atendidos/não atendidos/excedidos) e 

“como” você conseguiu, ao demonstrar os comportamentos de 

liderança esperados do SCS (Declaração de Liderança e Comportamentos 

no Serviço Civil Sênior). 

•  Você deve buscar feedback informal sobre seu desempenho de forma 

contínua. Se isto não acontecer, avise ao responsável por sua avaliação. 

•  No meio do ano você deve ter uma conversa mais estruturada e 

registrar os pontos principais. 

•  No final do ano, seu desempenho será medido por várias partes 

interessadas importantes, em um processo robusto de feedback 360°. 

•  Seu gerente avaliará formalmente seu desempenho estritamente em 

relação aos seus objetivos e atribuirá uma pontuação de referência, que 
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será revista em um painel de mediação que irá discuti-la e reformá-la, 

se necessário. 

•  Você é responsável por construir um portfólio de evidências durante 

o ano sobre seu desempenho em relação aos objetivos e 

comportamentos. 

Qual é a formatação de um bom objetivo? Veja um exemplo: 

Tipo de objetivo (pelo qual você é 
responsável) - por exemplo, obtenção de 
resultados, etc. 

Como você vai conseguir e até quando, 
incluindo o que é aceitável e como você vai 
saber que foi bem-sucedido - abrange "o 
que" (expectativas, parâmetros, resultados, 
entregas, prazos, etc. que são necessários) e 
"como" (aspectos relacionados a 
habilidades, conhecimentos, competências, 
comportamentos, valores aplicados, 
apurados com base no feedback das partes 
interessadas, etc.) 

Obtenção de resultados: 

Publicar um Livro Branco sobre o futuro 
dos dispositivos eletrônicos portáteis até 
novembro de 20xx. 

 Acordar os termos de referência com os 
Ministros (maio) - Livro Branco entregue 
no prazo e dentro de orçamento de £ x, 000. 

 Garantir que os arranjos de recursos para a 
equipe encarregada do projeto sejam 
aprovados (junho) - feedback positivo da 
equipe/partes interessadas quanto à 
demonstração de comportamentos de 
liderança. 

 Realizar reunião com as principais partes 
interessadas (julho) - exemplos de 
problemas resolvidos devido à minha 
intervenção. 

 Fornecer à minha equipe uma direção 
estratégica clara e suporte por meio de um 
programa quinzenal de reuniões - revisão do 
projeto por pares. 

 

Anexo B - Formulário de Acordo de Desempenho SCS 

Nome  Cargo  

Gerente de linha  Período do relatório  

 

Contexto relevante sobre a função: 

Por favor, considere: 
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 Responsabilidades orçamentárias: espécie (por exemplo, 
administração/capital/programa), valor e descrição (qual é o orçamento) 

 Responsabilidades de pessoal: número de funcionários e posicionamento na carreira, 
última pontuação no que diz respeito ao engajamento de pessoas 

 Qualquer contexto adicional relevante 

 

Desenvolvimento e planejamento de carreira: 

Registro da atividade de desenvolvimento no período do relatório, incluindo a utilização 
de cinco dias de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

Desempenho no meio do ano: 

Avaliação de desempenho do integrante do SCS 

Registre o desempenho até o momento, citando evidências que esclareçam ”o quê” e 
“como” relacionados aos objetivos definidos no Anexo A. Inclua estratégias para cumprir 
os objetivos acordados até o final do ano. 

Avaliação de desempenho do gerente de relatórios 

Discuta o desempenho até o momento, citando evidências que esclareçam "o quê" e 
"como" dos objetivos definidos. Inclua evidências acerca do desenvolvimento. 

Avaliação do meio do ano: Baixa/Suficiente/Superior 

Aprovado por: Integrante do SCS | Gerente de linha 

 

Desempenho de final de ano: 

Avaliação de desempenho do integrante do SCS 

Registre o desempenho para o ano de relatório citando evidências que esclareçam "o quê" 
e "como" dos objetivos definidos, apurados em relação às partes interessadas e o feedback 
360°. Você realizou um feedback 360 °? Sim/Não 

Avaliação de desempenho do gerente de relatórios 

Ao fazer a avaliação de final de ano, é importante reconhecer e deixar de lado qualquer 
preconceito pessoal, consciente ou inconsciente, para garantir uma avaliação objetiva do 
desempenho do avaliado. Ao demarcar este pressuposto, confirmo o reconhecimento da 
validade desta regra. 

Avaliação de final de ano: Baixa/Suficiente/Superior 

Aprovado por: Integrante do SCS | Gerente de linha 

 

Anexo A: Objetivos de Desempenho 

Os membros do SCS devem ter pelo menos um objetivo estritamente vinculado a um dos 

seguintes aspectos: 
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•  Obtenção de resultados; 

•  Eficiência financeira; 

•  Qualificação de pessoas, que inclui um objetivo obrigatório de 

diversidade e Inclusão; e 

•  Contribuição corporativa. 

Os objetivos devem ser SMART (específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e 

oportunos) e avaliarem "o quê" precisa ser alcançado (resultados/entregas) e "como" será 

alcançado (habilidades/comportamentos). 

Os objetivos devem ser revisados de acordo com as mudanças nas prioridades 

governamentais e departamentais, e devem refletir quaisquer alterações efetuadas no Plano 

Departamental Único. Se for este o caso, os objetivos originais não devem ser alterados; os 

objetivos revisados devem ser registrados ao lado deles. Isso garante que no final do ano a 

avaliação de desempenho possa levar em consideração todo o trabalho realizado no ano. 

# Tipo de objetivo “O quê” e “Como” 

1 Obtenção de resultados  

2 Eficiência financeira  

3 Qualificação de pessoas  

4 Contribuição corporativa  

5   

6   

7   

 

Anexo C - Guia de Boas Práticas: Melhorando o Desempenho 

1. Enfrente o desempenho todos os dias no mesmo dia 

Você deve reservar um tempo para lidar com o desempenho todos os dias – bom e ruim. 

Mantenha discussões regulares e construtivas, além de conversas de aconselhamento. 

Certifique-se de lidar com o mau desempenho no dia em que ocorre e com mais detalhes no 

primeiro dia subsequente – não espere por um semestre ou um ano. 

Reveja. Falar com as pessoas sobre os problemas quando eles ocorrem é vital, fazendo backup 

disto quando necessário, com um arquivo que você observa e compartilha com elas, e auxilia 

o processo formal. Arquivar uma nota que você não compartilhou com o avaliado mina o 

processo formal ao invés de auxiliá-lo. 

2. Ao enfrentar os extremos, não perca a maioria 
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Embora às vezes você possa descobrir que concentra seu tempo e esforço no desempenho 

excelente e no deficiente, a maioria geralmente está no meio. Há uma possibilidade de 

melhora real de desempenho aqui, que está ao seu alcance. Identificar aqueles cujo 

desempenho está melhorando ou diminuindo e gerenciar o comportamento de ambos pode 

fazer uma diferença real no desempenho individual e da equipe. A maioria das pessoas 

genuinamente acredita que é bem-vindo o feedback que as ajuda a melhorar e a querer ter um 

bom desempenho. 

3. Como as pessoas fazem as coisas é tão importante quanto fazê-las 

Atitude e comportamento fazem parte do desempenho - você pode e deve gerenciá-los. 

Como nos comunicamos, como nos apresentamos, como lidamos com situações e 

divulgamos nossa profissão fazem parte da obtenção de um trabalho bem-feito. Você precisa 

abordar problemas de atitude e comportamento, mesmo se o desempenho "técnico" ou o 

resultado é bom. Não se trata de considerar um estilo de liderança específico melhor ou pior 

do que qualquer outro, mas sobre como demonstrar as expectativas comportamentais, 

corporativas e organizacionais. As expectativas corporativas são definidas em estruturas 

como a Declaração de Liderança. Também fazem parte do nosso serviço público civil os 

valores previstos no Código da Função Pública. Os departamentos devem estabelecer 

claramente quaisquer expectativas organizacionais para que os objetivos do conjunto possam 

ser vinculados aos objetivos de cada atividade. Em ambos os casos, os avaliados e os gerentes 

precisam ser claros sobre o que se espera deles e como o cumprimento destas expectativas 

será apurado. 

4. Você precisa de uma abordagem diferente para gerenciar comportamento e atitudes em 

relação à gestão de capacidades. Os problemas de capacidade são mais bem enfrentados por 

objetivos claros, baseados em tarefas; problemas comportamentais e de atitude exigem que 

haja muita clareza com as pessoas sobre o comportamento que você deseja e não deseja. Para 

problemas de capacidade, um cronograma razoável de implementação de melhorias pode ser 

estabelecido com intuito de desencadear procedimentos de treinamento ou de 

aconselhamento. O comportamento e a atitude podem ser transformados muito rapidamente 

se você realmente dialogar com as pessoas a respeito e, em seguida, permanecer dialogando. 

5. O que os integrantes do SCS podem fazer para gerar uma boa gestão de desempenho 

•  Definir objetivos claros – pode ser evidente, mas o início de uma boa 

gestão de desempenho é a clareza sobre os objetivos que se espera 

alcançar, tanto nos resultados obtidos pelas atividades quanto na 
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forma como elas são desenvolvidas. A necessidade de parâmetros e 

critérios específicos de desempenho variam de circunstância para 

circunstância, mas o principal requisito é que ambas as partes estejam 

cientes sobre o que deve ser feito e como elas avaliarão o quão bem 

foi feito. 

•  Estabelecer o relacionamento certo – é muito importante estabelecer 

e manter a autoridade para se envolver na gestão de desempenho. Este 

aspecto vem se revelando com muita clareza desde sempre, sobre os 

padrões que são importantes para a sua atividade e a sua organização. 

Também é útil separar o avaliado de seu desempenho. Você não 

apreciará o valor intrínseco do avaliado. Apreciará o que ele fez. Isto 

é particularmente importante ao se constatar o baixo desempenho. 

•  Seja generoso – os gerentes de bom desempenho são generosos com 

seu tempo, com seu apoio e aconselhamento e, acima de tudo, com 

sua aspiração de que os indivíduos que gerenciam tenham 

oportunidade e apoio para crescer e melhorar. Eles não separam o 

desenvolvimento da gestão do desempenho. Seu objetivo é melhorar 

o desempenho e sua habilidade é ajudar seu pessoal a conseguir este 

resultado. Isto quase sempre é acompanhado por um estilo de 

liderança e gestão que visa capacitar – sendo claro sobre os resultados 

e ajudando sua equipe a aprender e crescer à medida que descobre as 

melhores maneiras de alcançá-los – ao invés de se preocupar com 

verificação e intervenção específicas e detalhadas. 

•  Seja firme quando necessário – esta característica permite que os 

gerentes de bom desempenho sejam extremamente enérgicos quando 

precisarem ser. Ela estabelece a autoridade moral para que sejam 

firmes e vigorosos sempre que for necessário. 

Guia de boas práticas: lidar com conversas difíceis 

Preparando 

•  Qual é o problema? Esta é uma situação única e que impacto teve, 

por exemplo, sobre cumprimento de objetivos ou em outros aspectos? 

•  Identifique um exemplo específico que ilustra o comportamento ou 

situação que deve mudar. 
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•  Qual é a sua contribuição para o problema? Você deve reconhecer a 

responsabilidade compartilhada? 

•  Considere sua resposta emocional à situação e esteja ciente de 

qualquer tendência inconsciente. 

•  Considere se há algo que você possa fazer de forma diferente para 

ajudar a resolver o problema. 

•  Prepare os pontos a serem abordados e seja claro sobre o resultado 

que deseja alcançar. 

•  Organize um momento adequado para a discussão e pense sobre o 

local. 

Durante a conversa 

•  Seja claro sobre porque a conversa é necessária. Seja específico e dê 

exemplos. 

•  Esclareça por que isto é importante. 

•  Esteja atento à sua linguagem corporal e tom de voz. 

•  Informe que você deseja resolver o problema. 

•  Use o questionamento aberto e pergunte a perspectiva da outra 

pessoa, por exemplo: 

- Como você acha que as coisas estão indo? / Como você vê o desenvolvimento do trabalho? 

- Como você se sente sobre isto? 

- Diga-me, por que você acha que isto aconteceu? 

- O que você acha que poderia fazer diferente da próxima vez? 

•  Verifique sua compreensão e parafraseie: 

- Tive a impressão certa? 

- Você quer dizer isto...? 

•  Convide a outra pessoa a responder e não a interrompa. 

•  Certifique-se de que a outra pessoa saiba que você compreende seus 

pontos de vista, sentimentos, posição, etc. 

•  Esteja pronto para as reações – podem ser várias emoções, de 

chateado a raiva ou o avaliado pode ficar quieto e retraído. Pode ser 

útil fazer uma pausa na conversa para dar aos avaliados tempo para se 

acalmarem ou refletirem. 
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•  Seja profissional - não deixe que a conversa se torne como uma 

conversa entre pais e filhos. 

Seguindo em frente 

•  Onde estamos agora? 

•  O que precisamos fazer para resolver isto? 

•  Qual é o nosso novo entendimento e como avançamos a partir daqui? 

•  O que acontece a seguir? 

Revendo 

•  Defina um alvo SMART para mudança de comportamento ou 

situação. 

•  Revise regularmente até que haja evidência de mudança no 

desempenho e/ou comportamento. 

Anexo D - Orientação para a realização de um painel de moderação 

Uma vez que um nível de desempenho houver sido provisoriamente acordado entre o 

integrante do SCS e o gerente de linha, será então levado à moderação. O objetivo do painel 

de moderação é discutir e enfrentar adequadamente a avaliação de desempenho do integrante 

do SCS e garantir a consistência em todo o grupo de funcionários. Esta nota de orientação 

descreve os princípios-chave e as melhores práticas recomendadas para se conduzir o 

processo de moderação de forma eficaz e consistente. 

Diferenciação de desempenho 

1. Os departamentos devem avaliar o desempenho de seu SCS absolutamente em relação aos 

seus próprios objetivos, e atribuir a cada indivíduo uma marca "superior", "atingida" ou 

"insuficiente". 

2. Não há distribuição forçada, mas como acontece com qualquer grande organização 

normal, esperamos que haja uma curva de sino de diferenciação de desempenho, com a maior 

proporção de SCS em cada departamento caindo na faixa central (“atingido”) e pequena 

proporção na faixa inferior (“insuficiente”). 

Avaliação de desempenho 

3. É prática recomendada que: 

•  a avaliação de desempenho de um funcionário seja inteiramente 

baseada em evidências; e 
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•  esta base de evidências seja o único determinante da pontuação de 

desempenho atribuída ao avaliado. 

4. O objetivo da reunião de moderação é permitir que os gerentes analisem as evidências de 

desempenho, verifiquem a consistência em todo o grupo de pares e aprimorem o 

desempenho onde for necessário. 

5. Os painéis de moderação devem usar os seguintes critérios para apreciar os grupos de 

desempenho: 

Avaliação do desempenho em relação aos objetivos, incluindo:  

● os comportamentos de liderança exibidos no cumprimento dos 

objetivos, referidos na Declaração de Liderança de Serviço Civil, que 

serão fundamentais para apoiar as evidências; 

•  uma avaliação da gestão de recursos. Sempre que possível, 

profissionais de finanças devem participar de painéis de moderação 

para fornecer uma visão profissional sobre o grau em que o avaliado 

demonstrou boa gestão financeira; 

•  peso do trabalho. Todas os outros aspectos sendo iguais, os 

integrantes do SCS com bom desempenho em funções mais relevantes 

devem ficar à frente de outros com bom desempenho em funções 

menores; e 

•  o grau em que o avaliado tem contribuído para a função pública como 

parte do comunidade corporativa em seu conjunto, incluindo a 

contribuição para o funcionamento, o desempenho e a reputação da 

função pública, a forma de comunicação da liderança e a promoção de 

um espírito de voluntariado. 

Além disso, as seguintes condições serão aplicadas para distribuições de grupos de 

desempenho: 

•  se o avaliado não atingir seu objetivo de eficiência financeira, não 

poderá ser avaliado em nível mais alto do que no grupo de 

desempenho “suficiente”; 

•  o avaliado só pode ser incluído no grupo de desempenho “superior” 

se tiver ultrapassado pelo menos um objetivo de eficiência financeira. 

Orientação Adicional 
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6. A orientação sobre como conduzir painéis de moderação para o SCS é muito semelhante 

à fornecida para os avaliadores delegados. Para obter mais informações, você pode abordar 

seu Diretor de RH ou o RH parceiro de atividades, que o apoiarão em suas discussões sobre 

o desempenho do serviço civil sênior. 
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Procedimentos da Política de Gestão de Baixo Desempenho para o Serviço Civil Sênior21 

(Abril de 2020) 

 

Política de gestão de baixo desempenho 

 

Escopo 

Esta política se aplica a todos os funcionários do Serviço Civil Sênior (SCS) que apresentam 

um desempenho insatisfatório. Deve ser usada quando as atividades de gerenciamento de 

desempenho de rotina e suporte não resultarem em desempenho no padrão exigido.  

 

Princípios da Política 

Gerenciar o desempenho insatisfatório de forma justa, eficaz e rápida é fundamental para a 

manutenção de um serviço público profissional. A falha em lidar com o desempenho 

insatisfatório resulta em ineficiência e reduz o engajamento em todo o restante da força de 

trabalho. Os gestores abordarão o baixo desempenho com o objetivo de melhorar o 

desempenho, e quando o desempenho não atingir o padrão exigido, esta política deve ser 

aplicada.  

Esta política baseia-se no tratamento justo e transparente de todos os funcionários do Serviço 

Civil Sênior e cumpre a legislação trabalhista, as melhores práticas do Serviço de Consultoria, 

Conciliação e Arbitragem (ACAS), a Lei da Igualdade de 2010 e o Código de Gestão do 

Serviço Civil Sênior.  

 

Resumo da Política 

O baixo desempenho ocorre quando o desempenho do funcionário fica abaixo do padrão 

exigido para desempenhar sua função de forma eficaz. Estes padrões podem variar 

dependendo da função do trabalho, mas serão especificados em uma combinação de: 

objetivos de trabalho acordados, comportamentos e descrições de trabalho.  

As principais áreas abrangidas por esta política incluem:  

Etapa 1 – Primeira Advertência Escrita;  

Etapa 2 – Advertência Escrita Final; e 

 
21 Título original: Managing Poor Performance Policy Procedures for the Senior Civil Service, extraído do endereço 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/88843
2/Managing-Poor-Performance-Policy-Procedures-for-SCS-2020.pdf . 
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Etapa 3 – Decisão de Demissão.  

Após cada advertência escrita, há um período de revisão no qual os funcionários recebem 

apoio para melhorar seu desempenho. Há também a possibilidade de recorrer da decisão 

final. Gestores e funcionários são aconselhados a manter um registro escrito das discussões. 

Nos casos que resultam em demissão, espera-se que, quando os gerentes de linha tenham 

gerenciado adequadamente o desempenho, o procedimento não leve mais do que 6 meses. 

 

Procedimentos da Política  

 

1. Introdução 

Esta seção descreve o procedimento para gerenciar o desempenho insatisfatório. O 

procedimento deve ser seguido para garantir que o código de prática estatutário, conforme 

estabelecido pelo Serviço de Consultoria, Conciliação e Arbitragem (ACAS), seja cumprido.  

O resumo do procedimento pode ser encontrado no fluxograma “Visão Geral do Processo”. 

Os gestores também podem considerar útil a seção “Conselhos e Ferramentas”, que contém 

dicas e modelos para uso durante todo o processo, mas não é uma parte obrigatória da 

política. 

 

1.1. Ação Preliminar 

1.1.1. Ao decidir se usarão ou não esta política, é crucial que os gestores verifiquem se os 

funcionários estão cientes do nível de desempenho exigido deles. Espera-se que os 

gestores forneçam ajuda, apoio e incentivo para auxiliar os funcionários a alcançar e 

manter o padrão de desempenho exigido. A deterioração inicial do desempenho do 

funcionário deve ser identificada e tratada prontamente como parte das conversas 

diárias de gestão. 

1.1.2. Se o desempenho permanecer abaixo dos padrões exigidos, os gestores devem passar 

para o procedimento formal descrito nesta seção.  

 

1.2. Papéis e Responsabilidades 

• As decisões em cada reunião devem ser tomadas por alguém pelo menos um nível 

acima do servidor com desempenho ruim. Este normalmente será o gerente de linha 

do servidor. 
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• Sempre que possível, os recursos devem ser encaminhados a alguém que seja 

independente da decisão objeto do apelo, e pelo menos um nível acima da pessoa 

que tomou a decisão. Os gestores podem precisar consultar a equipe de Recursos 

Humanos para nomear um Gerente de Recurso apropriado. 

• Os departamentos devem especificar separadamente seus arranjos para registrar o 

baixo desempenho, por exemplo, através de RH, sistemas on-line, etc. O Gabinete 

do Governo solicitará aos Departamentos que relatem anualmente detalhes do 

número de casos e o resultado (por exemplo, demissões) das medidas tomadas sob 

esta política. 

• Os departamentos podem querer especificar pontos adicionais no processo em que 

gostariam que os gestores que usam esta política entrem em contato com o RH.  

• Há prazos ao longo do procedimento e todas as partes envolvidas são responsáveis 

por garantir que estes sejam atendidos sempre que possível. Pode haver 

circunstâncias em que os prazos descritos no procedimento precisem ser alterados, 

por exemplo, permitindo que o tempo de apoio e ajustes se tornem disponíveis ou 

entrem em vigor. As razões para estender qualquer etapa do processo devem ser 

claramente documentadas. 

• Os gestores devem garantir o cumprimento dos requisitos do GDPR ao processar 

ou reter documentos.  
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Visão Geral do Processo 

 

 

 

2. Reuniões  

2.1. Estes elementos comuns aplicam-se a cada reunião neste procedimento. Para obter 

mais informações sobre as reuniões da etapa 3 e do recurso, consulte as seções 5 e 6, 

respectivamente.  

 

Antes da reunião, os gestores devem:  

• Convidar o funcionário para a reunião por escrito para discutir seu 

desempenho. A carta deve conter informações suficientes sobre o 

suposto baixo desempenho e suas possíveis consequências, incluindo 
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quaisquer notas de discussão de desempenho anteriores, para permitir 

que o funcionário se prepare para a reunião. 

• Fazer quaisquer ajustes necessários nos fundamentos da Lei de 

Igualdade de 2010, para permitir que o funcionário faça seu trabalho. 

• Notificar o funcionário de seu direito estatutário de estar 

acompanhado de um representante sindical ou colega de trabalho. 

• Decidir quem fará as anotações. 

• Dar ao funcionário pelo menos 5 dias úteis de aviso prévio da reunião. 

Se o funcionário, ou seu colega/representante sindical não puder 

comparecer, a reunião poderá ser adiada uma vez em até 5 dias.  

 

Na reunião, os gestores devem:  

• Definir claramente as áreas específicas que estão abaixo do padrão de 

desempenho exigido, e as consequências de não se melhorar o 

desempenho. 

• Dar ao funcionário a oportunidade de responder ou de levantar 

quaisquer novos problemas ou fatores que possam ter impactado em 

seu desempenho, como, por exemplo, questões pessoais.  

• Discutir quaisquer soluções possíveis, incluindo o suporte disponível 

para o funcionário.  

• Discutir a escala de tempo durante a qual se espera uma melhoria.  

• Reconhecer que qualquer das partes tem o direito de solicitar um breve 

adiamento para considerar quaisquer pontos levantados.  

 

Ao final da reunião, os gestores devem:  

• Decidir que ação tomar. Os resultados potenciais são:  

➢ Nas etapas 1 e 2: será emitida uma advertência por escrito.  

➢ Na fase 3: é tomada a decisão de despedir o funcionário ou impor uma sanção 

alternativa.  

➢ Em qualquer etapa: novas evidências vêm à tona e o gestor decide que nenhuma 

das opções acima é apropriada.  
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Após a reunião, os gestores devem:  

• Escrever ao funcionário no prazo de 5 dias úteis da reunião, incluindo:  

➢ uma nota das questões de discussão e desempenho 

➢ a decisão tomada 

• Se uma advertência for emitida, também incluir:  

➢ a melhoria exigida do funcionário 

➢ a ajuda e o suporte disponíveis para o funcionário.  

➢ a duração do período de revisão.  

➢ a data da próxima reunião  

• Considerar quaisquer pedidos de alteração dos funcionários no 

registro formal. Se o gestor concordar, o registro deve ser alterado 

mostrando claramente quais são as alterações. Caso o gestor não 

concorde, o pedido do funcionário deve ser anexado ao registro 

escrito como parte do histórico do caso. O funcionário deve fazer 

quaisquer pedidos de alteração assim que receber o registro escrito da 

discussão. As razões para qualquer alteração devem ser claramente 

registradas.  

• Quando não for emitida nenhuma advertência ou sanção, o gestor 

deve definir as razões para isso. Em alguns casos, por exemplo, para 

acomodar um requisito temporário de ajuste ou aprendizado e 

desenvolvimento, uma reunião adicional pode ser necessária. Se assim 

for, a data desta reunião deve ser incluída.  

 

3. Etapas 1 e 2 – Avisos Escritos 

3.1 Para emitir uma advertência por escrito, os gestores devem se reunir com o 

funcionário. A advertência por escrito pode ser dada durante ou logo depois da 

reunião. Deve incluir:  

• Quais são os problemas de desempenho e o padrão que o funcionário 

precisa alcançar.  

• Que assistência será prestada para ajudá-los a atender às melhorias 

necessárias.  
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• Que haverá um período de revisão no qual se espera que eles 

melhorem seu desempenho.  

• A duração deste período de revisão e a data da próxima reunião ao 

final do período de revisão.  

• Os períodos de revisão normalmente não devem ser superiores a 1 

mês. Em circunstâncias excepcionais, o período de revisão pode ser 

estendido, para levar em conta os ajustes razoáveis como resultado de 

incapacidade e de necessidades de treinamento, até um máximo de 3 

meses.  

• Que se seu desempenho não melhorar para o nível exigido, eles 

passarão para a próxima etapa do procedimento. O gestor deve 

conscientizar o funcionário de que, em última análise, este processo 

pode levar a sanções, incluindo demissão ou rebaixamento.  

• Que se seu desempenho melhorar para o nível exigido, eles entrarão 

em um período de desempenho sustentado de 12 meses.  

 

4. Período de desempenho sustentado 

4.1 Advertências por escrito são seguidas por um período de revisão no qual o 

funcionário tem a oportunidade e o suporte para melhorar seu desempenho. Se o 

funcionário for bem-sucedido, o gestor deve usar a reunião ao final do período de 

revisão para informá-lo de que agora se aplica um período de desempenho sustentado 

de 12 meses. O objetivo consiste em garantir que as ações tomadas sob esta política 

resultem em melhorias de desempenho duradouras para o funcionário em questão e 

para o setor a que pertence. 

4.2 Durante este período, o gestor deve manter discussões regulares de desempenho com 

o funcionário. Recomenda-se que estas reuniões sejam realizadas pelo menos 

mensalmente no início, tornando-se menos frequentes à medida que o desempenho 

se revelar sustentado. Caso contrário, aplicam-se arranjos normais de gerenciamento 

de desempenho. 

4.3 Se o funcionário mantiver seu desempenho durante todo o período de desempenho 

sustentado, todas as ações sob este procedimento cessam, retornando-se aos 

procedimentos normais de gestão de desempenho.  
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4.4 O gestor deve abordar imediatamente quaisquer quedas de desempenho durante o 

período de desempenho sustentado. Se o desempenho for de um nível que justifique 

reiniciar os procedimentos de desempenho insatisfatório, eles passarão diretamente 

para a próxima etapa em vez de reiniciar o procedimento.  

 

5. Etapa 3 – Decisão de Demissão 

 

5.1. O funcionário passará para a etapa 3 do procedimento se: 

• não conseguir melhorar seu desempenho após uma advertência final 

por escrito; ou 

• for concluído com sucesso o período de revisão após uma advertência 

final por escrito, mas durante o período de desempenho sustentado 

não for mantido o desempenho no padrão exigido.  

 

5.2. Nesta fase, o gestor precisará se reunir com o funcionário e tomar uma decisão final 

quanto a dispensá-lo. Em circunstâncias excepcionais, o gestor pode considerar uma 

sanção alternativa, incluindo o rebaixamento.  

 

5.3. Os gestores devem consultar sua equipe de Recursos Humanos sobre o curso de 

ação apropriado. Se considerar o rebaixamento, você deve ter certeza de que o 

funcionário seria bem-sucedido no nível inferior e de que há um cargo disponível.  

 

5.4. Além dos pontos listados na seção 2 – “Reuniões”, os gestores que presidem as 

reuniões da etapa 3 deverão informar ao funcionário que seu caso está sob 

consideração de várias sanções, incluindo demissão e rebaixamento. 

 

5.5. O gestor deverá notificar o funcionário da decisão por escrito no prazo de 5 dias 

úteis após a reunião. A notificação deve incluir: 

• As razões da decisão.  

• A data em que a decisão entra em vigor.  

• O período de aviso prévio adequado, se for o caso.  

• O direito de recurso do funcionário.  
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• O nome do Gerente de Recursos (gestor para o qual será encaminhado 

o recurso). 

 

6. Recursos  

 

6.1. Há um direito de recurso após a decisão da etapa 3. Cabe recurso contra erros 

processuais e/ou decisão. Os funcionários não podem, adicionalmente, levantar  

reclamação sobre a mesma questão ou sob outros procedimentos departamentais. 

6.2. O processo de recurso deve continuar em paralelo com, e não atrasar, qualquer ação 

em curso sob este procedimento, incluindo o início de qualquer período de aviso 

prévio.  

6.3. A decisão do Gerente de Recursos é definitiva.  

 

Ações dos Funcionários 

 

6.4. Os funcionários têm 10 dias úteis, a partir da data de recebimento da decisão, para 

apresentar seu recurso por escrito ao Gerente de Recursos. O recurso deve deixar 

claro se é contra um erro processual e/ou uma decisão. O recurso deve indicar 

claramente o resultado desejado pelo funcionário.  

 

Ações do Gerente de Recursos 

 

6.5. O Gerente de Recursos, no prazo de 5 dias úteis após o recebimento do recurso, 

convidará o funcionário para uma reunião. O funcionário deve ser avisado da reunião 

com pelo menos 5 dias úteis de antecedência. Se o funcionário, ou seu representante, 

não puder comparecer, a reunião poderá ser adiada uma vez para até 5 dias.  

6.6. Além dos pontos levantados na etapa 2 – “Reuniões”, o Gerente de Recursos deve:  

• Verificar se eles têm todas as anotações escritas relacionadas ao caso. 

• Certificar-se de que eles entendem os fundamentos do recurso e estão preparados 

para dar total consideração aos pontos levantados pelo funcionário. 

• Considerar a base da decisão original e quaisquer novas evidências levantadas. 

• Decidir se mantém ou se rejeita o recurso e destacar as ações recomendadas a serem 

tomadas.  
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6.7. O Gerente de Recursos deve consultar a equipe de Recursos Humanos antes de 

notificar o funcionário sobre o resultado do recurso.  

6.8. Após a reunião, o Gerente de Recursos notificará o funcionário da decisão no prazo 

de 5 dias úteis. 

 

Perguntas e Respostas 

 

Q1. Como os gestores podem avaliar o desempenho no Serviço Civil Sênior?  

As informações sobre gestão de desempenho no Serviço Civil Sênior estão estabelecidas no 

guia do Gabinete, Arranjos de Gestão de Desempenho para o Serviço Civil Sênior, Guia de Profissionais 

de RH. O documento pode ser encontrado em www.gov.uk . 

 

Q2. Quais padrões o gestor deve esperar que o funcionário demonstre?  

O gestor pode esperar que os funcionários alcancem e mantenham o padrão de desempenho 

necessário para o trabalho, desde que o funcionário tenha tomado conhecimento dos padrões 

exigidos. Ao considerar o desempenho do funcionário, o gestor precisa considerar sua 

realização em relação a quaisquer objetivos acordados e sua eficácia pessoal em relação aos 

comportamentos relevantes dos Perfis de Sucesso.  

No contexto de baixo desempenho, isso significa que os gestores podem esperar, no mínimo, 

que os funcionários trabalhem com o melhor de suas habilidades, cooperem com qualquer 

treinamento e consolidação necessárias, participem ativamente das discussões sobre o 

trabalho e cumpram com os valores do Serviço Civil Sênior.  

 

Q3. E se problemas de saúde ou alguma incapacidade estiverem afetando o 

desempenho do funcionário?  

O Gestor é responsável por perguntar, e o funcionário responsável por suscitar, se a queda 

no desempenho provavelmente estiver ligada a razões de saúde ou de incapacidade. Em casos 

de problemas de saúde, pode ser adequado encaminhar o funcionário ao Serviço de Saúde 

Ocupacional (OHS22). Os conselhos do OHS podem ser úteis para ajudar a entender como 

a saúde pode impactar o desempenho e quais ajustes razoáveis podem ajudar a mitigar seus 

efeitos. Os Recursos Humanos podem orientar mais sobre o Serviço de Saúde Ocupacional 

e como eles funcionam dentro do Departamento, bem como acessá-lo.  

 
22 Sigla do original em inglês, Occupational Health Service (NT). 
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Quando apropriado, em casos de doença grave, os funcionários podem ser aposentados por 

motivos médicos.  

Quando as condições de saúde por incapacidade ou de longo prazo forem um fator, os 

gestores devem permitir que ajustes adequados sejam colocados em prática e entrem em 

vigor antes de reavaliar o desempenho do funcionário.  

 

Q4. O que acontece se o gerente da linha se ausentar do trabalho?  

A ação de baixo desempenho será realizada pelo gerente de referência se o gerente da linha 

se ausentar. Se a ausência se tornar de longo prazo, o gerente de referência poderá 

providenciar outro gerente para assumir a ação.  

 

Q5. Como os gestores devem tratar outras questões pessoais?  

Os gestores devem considerar quaisquer fatores externos, como problemas pessoais que 

possam ter afetado o desempenho, incluindo se estes são temporários ou permanentes. Os 

gestores devem lembrar o funcionário sobre algum Programa de Assistência ao Empregado 

(EAP23) ou outros serviços de suporte/aconselhamento.  

 

Q6. O que os gestores precisam considerar ao definir um período de revisão?  

A expectativa é que normalmente haja melhora dentro de 1 mês. Uma prorrogação de até 3 

meses pode ser possível em circunstâncias excepcionais, como ajustes razoáveis decorrentes 

de deficiência, necessidades identificadas de aprendizagem e desenvolvimento, o tipo de 

trabalho que o funcionário faz, o que se espera dele e que melhoria é necessária.  

Se forem descobertas evidências que requeiram um período de revisão de mais de 1 mês, os 

gerentes de linha devem decidir qual extensão é adequada. Os períodos de revisão não devem 

ser automaticamente estendidos para 3 meses.  

 

Q7. Quanto tempo o procedimento de gerenciamento de baixo desempenho deve 

levar no total?  

Em casos que resultam em demissão, espera-se que, quando os gerentes de linha tenham 

gerenciado adequadamente o desempenho, o procedimento não leve mais de 6 meses. Isto 

inclui qualquer ação que cubra tanto a primeira advertência escrita e a final, bem como a 

decisão da etapa 3.  

 
23 Sigla do original em inglês Employee Assistance Programme. 
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Durante o período de desempenho sustentado de 12 meses, os arranjos normais de gestão 

de desempenho se aplicam, sujeitos a qualquer aumento na frequência de discussões de 

desempenho.  

 

Q8. Como o gerente deve rever a evolução após emitir o aviso?  

Os gestores devem acompanhar a evolução cuidadosamente, ter reuniões regulares e dar 

feedback durante o período de revisão. Eles devem incentivar melhorias adicionais no 

desempenho, elogiando quando é devido e, se necessário, lembrando os padrões esperados. 

Uma nota de todas as reuniões ou discussões deve ser feita e cópias entregues ao funcionário. 

Uma nota do período de revisão, contendo um resumo das discussões ocorridas, deve ser 

fornecida ao funcionário. Este procedimento não abrange informações que ainda não foram 

discutidas com o funcionário.  

 

Q9. O que acontece se houver uma mudança de gerente de linha durante o período 

de revisão?  

O gerente de linha anterior deve certificar-se de ter repassado integralmente o caso para o 

novo gerente da linha, incluindo a passagem de todas as notas de discussões. Uma vez 

concluída a entrega, o novo gerente da linha deve se reunir com o funcionário o mais rápido 

possível, para garantir que a ação que está sendo tomada não seja interrompida.  

 

Q10. Existe uma etapa de melhoria pessoal ou plano de desenvolvimento antes que 

esta política possa ser utilizada? 

Não. Não há necessidade de realizar um período discreto de melhoria de desempenho antes 

de utilizar esta política, como um Plano de Melhoria de Desempenho (PIP24) ou similar. 

Como parte das conversas diárias de gestão de desempenho, espera-se que os gestores 

abordem as quedas iniciais de desempenho, fornecendo aos funcionários a ajuda, o suporte 

e o incentivo necessários para alcançar e manter o nível de desempenho exigido. Onde o 

desempenho exigido ainda não houver sido demonstrado, os gestores precisarão passar para 

a política de gerenciamento de baixo desempenho.  

 

Q.11 O que acontece se o desempenho do funcionário cair novamente após o período 

de desempenho sustentado de 12 meses?  

 
24 Sigla do original em língua inglesa, Performance Improvement Plan (NT). 
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Os procedimentos de gerenciamento de baixo desempenho começariam do zero nestas 

circunstâncias.  

 

Q.12 Como os empregados, e seus colegas ou representantes do Sindicato (TU25) 

devem se preparar para reuniões de baixo desempenho?  

Os funcionários precisam garantir que eles entenderam o que está sendo cobrado e que 

buscarão realizar o nível de desempenho exigido deles. Ao mesmo tempo, devem avisar seu 

gerente se houver problemas adicionais, no trabalho ou fora, que possam estar afetando seu 

desempenho. Os funcionários são aconselhados a estar abertos a feedbacks construtivos e a 

ler e entender o processo de gerenciamento de baixo desempenho. Os funcionários têm o 

direito de convidar um representante do TU, ou colega de trabalho, para participar de 

reuniões com eles.  

Quando convidados pelo funcionário, colegas e representantes do TU podem participar 

plenamente das reuniões, desde que não respondam em nome do funcionário às perguntas 

do gestor.  

 

Q.13 Como os gerentes lidam com funcionários que negam receber comunicações?  

Os gestores são aconselhados a reter provas de que as comunicações escritas foram enviadas 

e, quando for o caso, recebidas pelo funcionário. As comunicações por e-mail geralmente 

fornecem esta facilidade como padrão. No caso de comunicações por correio, recomenda-

se o uso de serviços de rastreamento de correio.  

 

Q.14 Como esta política se relaciona com as outras?  

Os funcionários com baixo desempenho também podem ser afetados por outras políticas, 

como gerenciamento de frequência ou conduta.  

Quando o funcionário está ausente do trabalho por um período prolongado, ele 

normalmente seria gerenciado sob procedimentos de gestão de frequência departamental. A 

ação de baixo desempenho normalmente será suspensa se o funcionário estiver ausente, e a 

ação recomeçará assim que ele retornar ao trabalho. Espera-se que outras políticas sejam 

executadas em paralelo à gestão de baixo desempenho e normalmente não afetem os prazos 

descritos nesta política. 

 

 
25 Sigla do original em língua inglesa, Trade Union (NT). 
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Q.15 Que suporte adicional está disponível para os gestores que utilizam esta 

política? 

Os gestores podem achar útil contatar sua equipe de Recursos Humanos, que pode ajudá-los 

a acessar as informações corretas de gestão de desempenho dentro do Departamento, bem 

como quaisquer orientações específicas e estruturas centrais adequadas ao SCS. Manter 

discussões sobre baixo desempenho pode ser um desafio. Mais conselhos sobre como lidar 

com conversas difíceis são fornecidos no guia de gerenciamento de desempenho.  

 

Q.16 O rebaixamento é uma alternativa à demissão?  

Quando o funcionário não conseguiu demonstrar a melhoria necessária no desempenho 

através das etapas 1 e 2, há uma expectativa de que eles normalmente sejam demitidos na 

etapa 3. Se, em circunstâncias excepcionais, o rebaixamento for oferecido, isso só deve ser 

considerado se houver uma função disponível no nível inferior, se o gestor achar que o 

empregado será bem-sucedido na nova função e se o empregado concordar em ser rebaixado. 

O empregado deve ser informado do efeito da redução na sua remuneração e pensão. Se o 

rebaixamento não estiver disponível, o empregado deve ser normalmente demitido. 
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Cartas modelo 
* denota espaços que o usuário deve excluir, conforme o caso 

 
Pessoal 

 
Modelo Carta 1 

 
Convite para reunião de baixo desempenho  
 
Data  
 
[Nome e localização do funcionário]  
 
Caro (a)  
 
Quando nos encontramos em [data – fornecer data da última reunião], expliquei que seu 
desempenho de trabalho  [*caiu/permanece] abaixo do padrão exigido. 
 

[Para convites para a etapa 2 ou 3, use A ou B conforme o caso] 
 
A: Como você recebeu uma advertência por escrito antes de entrar no período de 
desempenho sustentado, você entrará novamente no processo de gestão de baixo 
desempenho na etapa 2.  
 

Ou 
 
B: Concordamos com um período de revisão até [inserir a data final do período de 
revisão], durante o qual seu desempenho não melhorou. Por isto, estou passando para a 
próxima etapa do processo de Gestão de baixo Desempenho.  
 
Anexo uma cópia da discussão que tivemos e uma cópia do processo.  
 
Gostaria de me reunir com você para discutir seu desempenho no trabalho, conforme 
estabelecido no processo de gestão de baixo desempenho. O objetivo da reunião é apoiá-lo 
na melhoria do seu desempenho para o padrão exigido. Proponho encontrá-lo em [data – 
avisar com pelo menos 5 dias úteis de antecedência] no [horário] em [local]. A reunião 
pode resultar em uma [*primeira/final] advertência por escrito.  
 
Você tem o direito estatutário de ser acompanhado na reunião pelo seu representante do TU 
ou um colega de trabalho. Por favor, notifique-me antes da reunião sobre quem irá 
acompanhá-lo. Se você ou seu acompanhante não puderem comparecer neste dia, então você 
deve entrar em contato comigo e pedir que a reunião seja remarcada. Por favor, note que 
qualquer nova reunião deve ocorrer dentro de 5 dias a partir da data original e que a reunião 
só pode ser remarcada uma vez. 
 
Se você ou seu acompanhante tiverem alguma necessidade especial, por favor, avise antes da 
reunião para que eu possa tomar as providências necessárias.  
 
[Nome] estará presente como um tomador de notas.  
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Gostaria de encorajá-lo a se preparar para a reunião e há suporte adicional disponível para 
você através [adicione detalhes de algum Programa de Assistência ao Funcionário, ou 
outros serviços de suporte/aconselhamento]. Se tiver alguma dúvida, entre em contato 
comigo. 
 
Com os melhores cumprimentos,  
(Nome do Gestor)  
(Assinatura)  
Enc.  
Gestão de Política de Baixo Desempenho  
Notas de discussão 
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Pessoal 

 
Modelo Carta 2 

 
Emitindo uma advertência escrita  
 
Data  
 
[Nome e localização do funcionário]  
 
Caro (a) 
 
Quando nos encontramos em [data], discutimos seu desempenho no trabalho. [*Estou/eu 
expliquei que eu estava] dando-lhe uma [*primeira/final] advertência escrita porque 
seu desempenho no trabalho [*não estava/permanece abaixo] do nível aceitável para o 
Departamento. 
 
Discutimos as questões relacionadas ao seu desempenho que foram as seguintes: [Inclua 
um resumo dos problemas de desempenho identificados, a melhoria necessária, as 
ações a serem tomadas e a ajuda e suporte que serão fornecidos. Refira-se â nota de 
discussão se estiver suficientemente detalhada]  
 
Concordamos que seu desempenho no trabalho será revisto durante o período de [os 
períodos de revisão normalmente não devem ser superiores a 1 mês. Em 
circunstâncias excepcionais, o período de revisão pode ser estendido para levar em 
conta os ajustes razoáveis como resultado de uma incapacidade e as necessidades de 
treinamento até um máximo de 3 meses] que começa em [data] e termina em [data]. 
 
Nos reuniremos durante o período de revisão a cada [especificar quando serão realizadas 
as discussões – semanal/quinzenal/mensal] para discutir seu progresso. Espera-se que 
você aproveite ao máximo esta oportunidade para melhorar seu desempenho. Devo alertá-
lo que, se o seu trabalho não atender ao padrão exigido neste período de revisão, você passará 
para a próxima etapa da política de gestão de baixo desempenho, que pode, em última 
instância, levar à sua demissão.  
 
Nos encontraremos novamente no final do período de revisão em [data] às [horário] em 
[local] para discutir seu desempenho de trabalho durante o período de revisão. Você tem o 
direito estatutário de ser acompanhado nesta reunião pelo seu representante do TU ou um 
colega de trabalho. Por favor, notifique-me antes da reunião o nome de quem irá acompanhá-
lo. Se você ou seu acompanhante não puderem comparecer neste dia, então você deve entrar 
em contato comigo e pedir que a reunião seja remarcada. Por favor, note que qualquer nova 
reunião deve ocorrer dentro de 5 dias a partir da data original.  
 
Se você ou seu acompanhante tiverem alguma necessidade especial, por favor, avise antes da 
reunião para que eu possa tomar as providências necessárias.  
 
Incluí notas da nossa discussão na reunião. 
 

http://www.camara.leg.br/conle


180 

 

 

Magno Mello e Lília Ribeiro 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

Com os melhores cumprimentos,  
(Nome do Gestor)  
(Assinatura)  
Enc. Notas de discussões 
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Pessoal 

 
Modelo Carta 3 

 
Lembrete da Reunião de Revisão  
 
Data  
 
[Nome e localização do funcionário]  
 
Caro (a) 
 
Estou escrevendo para lembrá-lo da nossa reunião do período de revisão em [data] no 
[horário] em [local]. 
 
Na reunião, discutiremos seu trabalho durante o período de revisão [insira as datas de 
início e término do período de revisão] de acordo com os procedimentos de Gestão do 
Baixo Desempenho. 
 
Você tem o direito estatutário de estar acompanhado de seu representante do TU ou de um 
colega de trabalho. Por favor, notifique antes da reunião o nome de quem vai acompanhá-
lo. Se você/seu acompanhante não puderem comparecer neste dia, então você deve entrar 
em contato comigo e pedir que a reunião seja remarcada. Por favor, note que qualquer nova 
reunião deve ocorrer dentro de 5 dias a partir da data original.  
 
Se você/seu acompanhante tiverem alguma necessidade especial, por favor, me avise antes 
da reunião para que eu possa tomar as providências necessárias.  
 
Estou anexando uma cópia do relatório sobre o seu trabalho durante o período de revisão, 
registros de discussão anteriores e uma cópia da política.  
 
[Nome] estará presente como um tomador de notas.  
 
Com os melhores cumprimentos,  
(Nome do Gestor)  
(Assinatura)  
Enc:  
Relatório do período de revisão final  
Notas de discussão  
Política de Gestão de Baixo Desempenho 
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Pessoal 

 
Modelo Carta 4 

 
Trabalho satisfatório após o período de revisão  
 
Data  
 
[Nome e localização do funcionário]  
 
Caro (a) 
 
Quando nos encontramos em [data], discutimos seu desempenho no trabalho. Expliquei 
que seu trabalho melhorou para um padrão satisfatório durante o período de revisão. Estou 
muito satisfeito com a melhoria e desejo agradecê-lo por seus esforços durante o período de 
revisão.  
 
Como seu desempenho já atingiu um padrão aceitável, você agora entra em um período de 
desempenho sustentado de 12 meses. Você retornará aos arranjos normais de gerenciamento 
de desempenho com suas avaliações de desempenho sendo realizadas [indicar a frequência 
de discussões] como de costume. Se o seu desempenho no trabalho se deteriorar para um 
padrão inaceitável novamente dentro de 12 meses a partir de [inserir o último dia do 
último período de revisão], a próxima etapa do processo formal será desencadeada e 
[*uma advertência final por escrito/demissão] será considerada. 
 
Se precisar de ajuda, sinta-se à vontade para me perguntar.  
 
Incluo notas da nossa discussão da reunião com esta carta.  
 
Com os melhores cumprimentos,  
(Nome do Gestor)  
(Assinatura)  
Enc:  
Notas de discussão 
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Pessoal 

 
Modelo Carta 5 

 
Trabalho satisfatório após 12 meses de período de desempenho sustentado  
 
Data  
 
[Nome e localização do funcionário]  
 
Caro (a)  
 
Em minha carta de [data], confirmei que seu desempenho havia atingido um padrão 
aceitável e você voltou aos arranjos normais de gerenciamento de desempenho. Eu o lembrei 
da necessidade de garantir que seu desempenho no trabalho permaneça aceitável no futuro. 
Se tivesse havido alguma deterioração inaceitável dentro de 12 meses a partir de [inserir o 
último dia do último período de revisão], a próxima etapa do processo formal teria sido 
desencadeada. 
 
Tenho o prazer de confirmar que seu desempenho foi sustentado neste período e que, como 
resultado, não haverá mais nenhuma ação formal tomada.  
 
Se precisar de ajuda, sinta-se à vontade para me perguntar.  
 
Com os melhores cumprimentos,  
(Nome do Gestor)  
(Assinatura)  
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Pessoal 

 
Modelo Carta 6 

 

Convite para Reunião de Decisão Final  
 
Data  
 
[Nome e localização do funcionário]  
 
Caro (a)  
 
Quando você se encontrou [*comigo/com seu gerente] em [data – forneça a data da 
última reunião] [*eu/nós] expliquei(amos) que seu desempenho no trabalho permaneceu 
abaixo do padrão exigido. Por isto, estou passando para a etapa de decisão final do processo 
de Gestão de Baixo Desempenho. Anexo uma cópia da discussão que tivemos e uma cópia 
do processo. Este é um assunto sério, que pode resultar em demissão.  
 
Antes de eu tomar uma decisão sobre este assunto, você tem a oportunidade de fornecer 
qualquer informação adicional que possa me ajudar a chegar a uma decisão. Eu gostaria de 
encontrá-lo em [data e horário – um mínimo de 5 dias úteis de antecedência deve ser 
dado a partir da data desta carta] em [local]. Você pode fornecer detalhes escritos para 
mim antes da reunião, se quiser.  
 
Você tem o direito estatutário de ser acompanhado nesta reunião pelo seu representante do 
TU ou um colega de trabalho. Por favor, notifique-me antes da reunião o nome de quem irá 
acompanhá-lo. Se você ou seu acompanhante não puderem comparecer neste dia, então você 
deve entrar em contato comigo e pedir que a reunião seja remarcada. Por favor, note que 
qualquer nova reunião deve ocorrer dentro de 5 dias a partir da data original.  
 
Se você ou seu acompanhante tiverem alguma necessidade especial, por favor, avise antes da 
reunião para que eu possa tomar as providências necessárias.  
 
Após a reunião, considerarei seus comentários e os outros detalhes do caso e tomarei minha 
decisão. Gostaria de lembrá-lo que esta é sua última oportunidade de expor seu caso antes 
de eu tomar uma decisão. Se houver algum fator atenuante, como uma doença ou 
incapacidade, que pode ter afetado seu desempenho, então cabe a você me avisar. Se você 
não comparecer à reunião ou entrar em contato comigo para remarcá-la, presumirei que você 
não tem mais nada a acrescentar e tomarei minha decisão com base nas evidências já 
disponíveis para mim.  
 
Após a reunião, enviarei minha decisão por escrito. Se por alguma razão eu não puder 
informá-lo da minha decisão dentro de 5 dias úteis, escreverei para que saiba o motivo do 
atraso e quando você pode esperar uma decisão.  

 

[Nome] estará presente como um tomador de notas.  
 
Com os melhores cumprimentos,  
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(Nome do Tomador de Decisão)  
(Assinatura)  
Enc:  
Política de gestão de baixo desempenho  
Notas de discussão 
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Pessoal 

 
Modelo Carta 7 

 

Decisão de emitir uma sanção (sem incluir demissão)  
 
Data  
 
[Nome e localização do funcionário]  
 
Caro (a)  
 
Você já sabe que seu desempenho profissional tem sido motivo de preocupação e que eu 
tenho pensado no futuro do seu emprego.  
 
Você se reuniu comigo em [data de reunião] para fazer quaisquer representações, antes de 
eu tomar minha decisão sobre o seu emprego. 
 
Agora considerei cuidadosamente os fatos do seu caso, e decidi que seu desempenho no 
trabalho ainda é inaceitável.  
 

[Use A ou B conforme apropriado] 
 
A: Discutimos as possíveis sanções que podem ser emitidas e você foi informado de que 
[inserir detalhes da sanção a ser aplicada se não for o rebaixamento ou a demissão] 
 

Ou 
 
B: Foi-lhe dada a escolha de rebaixamento ou demissão e você aceitou o rebaixamento. Você 
foi informado do efeito desta ação sobre o seu salário/pensão. Agora você será rebaixado 
com base no mau desempenho para [grau] a partir de [data]. Você receberá mais 
informações sobre os arranjos para assumir seu novo posto. 
 
Se você estiver insatisfeito com a minha decisão, ou sente que o procedimento não foi 
aplicado corretamente, você pode recorrer. Se você decidir recorrer, você deve fazê-lo por 
escrito dentro de 10 dias úteis contados do recebimento desta carta. Sua carta deve ser 
enviada para [inserir nome do gerente de recurso] que atuará como gerente de recurso 
em seu caso. Um representante do TU ou colega de trabalho pode ajudá-lo a preparar seu 
recurso.  
 
Incluí uma cópia da nota da nossa discussão com esta carta.  
 
Com os melhores cumprimentos,  
(Nome do Tomador de Decisão)  
(Assinatura)  
Enc: Notas de discussão 
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Pessoal 

 
Modelo Carta 8 

 

Decisão de dispensar 
 
[Além desta carta, alguns departamentos também podem precisar emitir sua própria carta de despedida]  
 
Data  
 
[Nome e localização do funcionário]  
 
Caro (a)  
 
Você já sabe que seu desempenho profissional tem sido motivo de preocupação para o 
Departamento e que eu tenho considerado o futuro do seu emprego.  
 
Você se reuniu comigo em [data de reunião] para fazer representações, antes que eu 
decidisse sobre o seu emprego. 
 
Agora considerei cuidadosamente todos os fatos do seu caso. Apesar de nossos esforços para 
apoiá-lo e fornecer-lhe as oportunidades de melhorar, seu desempenho no trabalho ainda é 
inaceitável. Eu decidi que você deve ser demitido do Departamento por causa do mau 
desempenho.  
 

[Use A ou B conforme apropriado] 
 
A: Você tem direito ao aviso prévio de ___ semanas e, portanto, é dispensado com efeito a 
partir [data - último dia de período de aviso prévio] que será seu último dia de serviço. 
 

Ou 
 
B: Você tem direito a aviso prévio de ___ semanas, mas você não é obrigado a cumprir o 
seu período de aviso prévio. Você receberá o pagamento em vez de aviso prévio. Seu último 
dia de serviço será considerado como [data desta carta]. 
 
Direitos de recurso 

Você tem o direito de recorrer da decisão de despedi-lo, ou se você sentir que o 
procedimento não foi aplicado corretamente. Qualquer recurso deve ser feito no prazo de 
10 dias úteis contados do recebimento desta carta. Um representante do TU ou colega de 
trabalho pode ajudá-lo a preparar seu recurso. O recurso deve ser enviado para: [inserir 
nome do Gerente de Recurso] que atuará como gerente de recurso em seu caso. 

 
Devo lembrá-lo que você continuará vinculado às disposições do direito penal, que protegem 
certas categorias de informação, e pelo seu dever de confidencialidade devido à Coroa como 
seu antigo empregador.  
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Você deve obter permissão antecipadamente se deseja aceitar um emprego com uma pessoa 
ou empresa com quem você teve negócios oficiais ou teve informações comercialmente 
sensíveis sobre seus concorrentes, dentro de dois anos após deixar seu emprego com a Coroa.  
 
Você não deve, em nenhum momento, usar ou divulgar informações confidenciais ou 
segredos comerciais aos quais teve acesso durante seu emprego no Departamento.  
 
Incluí uma cópia das notas da nossa discussão com esta carta.  
 
Com os melhores cumprimentos,  
(Nome do Tomador de Decisão)  
(Assinatura)  
Enc: Notas de discussão 

 

 

 

 

  

http://www.camara.leg.br/conle


189 

 

 

Magno Mello e Lília Ribeiro 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

Pessoal 

 
Modelo Carta 9 

 
Convite para se reunir com o Gerente de Recursos  
 
Data  
 
[Nome e localização do funcionário]  
 
Caro (a)  
 
Recebi seu recurso contra [*a decisão de rescindir seu emprego/rebaixá-lo]. 
 
Antes de eu tomar uma decisão sobre este assunto, você tem a oportunidade de fornecer 
qualquer informação adicional que possa me ajudar a chegar a uma decisão. Eu gostaria de 
encontrá-lo em [data e hora - dentro de 5 dias a partir do pedido de Recurso] em 
[local]. 
 
Você tem o direito estatutário de ser acompanhado nesta reunião pelo seu representante do 
TU ou um colega de trabalho. Por favor, notifique-me antes da reunião o nome de quem irá 
acompanhá-lo. Se você ou seu acompanhante não puderem comparecer neste dia, então você 
deve entrar em contato comigo e pedir que a reunião seja remarcada. Por favor, note que 
qualquer nova reunião deve ocorrer dentro de 5 dias a partir da data original.  
 
Se você ou seu acompanhante tiverem alguma necessidade especial, por favor, me avise antes 
da reunião para que eu possa tomar as providências necessárias.  
 
Após a reunião, considerarei seus comentários e os outros detalhes do caso e tomarei minha 
decisão. Se você não comparecer à reunião ou entrar em contato comigo para remarcá-la, 
presumo que você não tem mais nada a acrescentar e tomarei minha decisão com base nas 
evidências já disponíveis para mim.  
 
Enviarei minha decisão por escrito. Se por alguma razão eu não puder informá-lo da minha 
decisão dentro de 5 dias úteis, escreverei para que saiba o motivo do atraso e quando você 
pode esperar uma resposta.  
 
[Nome] estará presente como um tomador de notas.  
 
(Nome do Gerente de Recursos)  
(Assinatura) 
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Pessoal 

 
Modelo Carta 10 

 

Decisão do Gerente de Recursos  
 
Data  
 
[Nome e localização do funcionário]  
 
Caro (a) 
 
Estou escrevendo para informá-lo do resultado de seu recurso contra a [*a decisão de 
rescindir seu contrato de trabalho/rebaixá-lo]. 
 
Reunimo-nos para discutir seu recurso em [inserir a data da reunião]. Eu agora considerei 
cuidadosamente todos os fatos do seu caso, e decidi 
 

[Use A ou B conforme apropriado] 
 
A: rejeitar seu recurso contra a decisão do Departamento de que você deve ser [*demitido/ 
rebaixado] com base em mau desempenho. Isso significa que a decisão do Departamento 
permanece. Eu tomei essa decisão porque: [dê suas razões pelas quais o recurso foi 
rejeitado] 
 

Ou 
 
B: deferir seu recurso contra a decisão do Departamento e [*você não será 
demitido/*você não será rebaixado]. Eu tomei essa decisão porque: [dê suas razões 
pelas quais o recurso está sendo acatado. Inclua informações sobre o que o 
empregado deve fazer a seguir – por exemplo, reportar para trabalhar normalmente 
em dd/mm; relatar para trabalhar com [qual gerente] em [qual nova nota].  
 
A Política de Gestão de Baixo Desempenho tem um direito de recurso. Você exerceu seu 
direito de recurso e esta decisão é definitiva.  
 
Incluí uma cópia das notas da nossa discussão com esta carta.  
 
(Nome do Gerente de Recursos)  
(Assinatura) 
Enc: Notas de discussão 
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Gerenciando Baixo Desempenho – Lista de Verificação 

 

A lista de verificação a seguir é apenas para referência. Os gestores podem achar útil consultá-
la para ter uma ação apropriada em cada etapa do processo.  

Observe que este documento não substitui nenhuma política ou procedimento publicado 
que deva ser consultado em todos os momentos. 

 

Ação Registro Data 

Etapa 1 

1 O funcionário foi informado do baixo desempenho antes  de 
a política ser aplicada?  

  

2 
Antes da reunião da Etapa 1 – enviar carta-convite ao 
funcionário (Carta Modelo 1): 

• Indicar data, horário e local da reunião. 

• Informar ao funcionário o direito de ser 
acompanhado. 

• Avisar da reunião com 5 dias úteis de antecedência. 

• Informar ao funcionário que um resultado potencial 
do processo é a demissão. 

  

3 
Realizar reunião da Etapa 1: 

• Considere qualquer nova evidência que o funcionário 
possa fornecer. 

• Informar ao funcionário como ele será notificado da 
decisão se não for possível fazê-lo  na  própria 
reunião.  

  

4 
Após a reunião da Etapa 1 - Forneça uma carta escrita ao 
funcionário no prazo de 5 dias úteis da reunião, 
estabelecendo claramente:  

• A decisão tomada 

• Uma nota da reunião 
Se um aviso estiver sendo emitido (Carta Modelo 2), também 
inclua: 

• As melhorias exigidas do indivíduo. 

• O suporte disponível para o indivíduo. 

• A duração do período de revisão. 

• A data da reunião de revisão. 

  

5 Mantenha discussões regulares de desempenho durante o 
período de revisão. 

  

6 
Antes da reunião de revisão, envie lembrete ao funcionário 
(Carta Modelo 3): 
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• Indicar data, hora e local da reunião. 

• Informar ao funcionário o seu direito de ser 
acompanhado. 

• Avisar da reunião com 5 dias úteis de antecedência. 

• Incluir um relatório sobre o trabalho do funcionário 
durante o período de revisão e quaisquer informações 
relevantes adicionais.  

Se o desempenho do funcionário claramente não tiver 
melhorado durante o período de revisão, pode ser apropriado 
ir diretamente para o passo 11 – Etapa 2. 

7 
Realize a reunião de revisão: 

• Informar ao funcionário como ele será informado 
da decisão se não for possível fazê-lo na própria 
reunião. 

  

8 
Após a reunião de revisão – Forneça uma carta escrita ao 
funcionário dentro de 5 dias úteis da reunião de revisão, 
afirmando claramente: 

• A decisão tomada. 

• Uma nota da reunião. 

• Se for tomada a decisão de não passar para a segunda 
etapa, espera-se o tempo de desempenho sustentado 
(12 meses). 

 

Se o desempenho melhorou, emita Carta Modelo 4 

Se for tomada a decisão de passar para a próxima etapa, emita 
a Carta Modelo 1 

  

9 Se uma advertência não for emitida, continue monitorando o 
desempenho durante todo o período de desempenho 
sustentado. Se o desempenho permanecer aceitável, emita 
Carta Modelo 5 

  

10 
Certifique-se de que todas as notas relativas ao funcionário 
sejam mantidas de forma segura e confidencial, em 
conformidade com as políticas departamentais.  

  

Etapa 2 

11 
Antes da reunião da Etapa 2, envie uma carta-convite ao 
funcionário (Carta Modelo 1): 

• Indicar data, horário e local da reunião. 

• Informar ao funcionário o direito de ser 
acompanhado. 

• Avisar da reunião com 5 dias úteis de antecedência. 

• Informar ao funcionário que um resultado potencial 
do processo é a demissão. 
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Se o desempenho do funcionário claramente não melhorou 
durante o período de revisão, pode ser apropriado passar 
diretamente para o passo 20 – Etapa 3. 

12 
Realizar a reunião da Etapa 2: 

• Considere qualquer nova evidência que o funcionário 
possa fornecer. 

• Informar ao funcionário como ele será informado da 
decisão se não for possível fazê-lo na própria reunião. 

  

13 
Após a reunião da Etapa 2, forneça uma carta escrita ao 
funcionário dentro prazo de 5 dias úteis da reunião, 
afirmando claramente:  

• A decisão tomada 

• Uma nota da reunião 
 

Se uma advertência for emitida (Carta Modelo 2), também 
inclua: 

• As melhorias exigidas do funcionário. 

• O suporte disponível para o funcionário. 

• A duração do período de revisão. 

• A data da reunião de revisão. 

  

14 Mantenha discussões regulares de desempenho durante o 
período de revisão. 

  

15 
Antes da reunião de revisão – envie lembrete ao 
funcionário (Carta Modelo 3): 

• Indicar data, horário e local da reunião. 

• Informar ao funcionário o direito de ser 
acompanhado. 

• Avisar da reunião com 5 dias úteis de antecedência. 

• Incluir um relatório sobre o trabalho do funcionário 
durante o período de revisão e quaisquer 
informações relevantes adicionais. 

  

16 
Realize a reunião de revisão: 

• Informar ao funcionário como ele será informado da 
decisão se não for possível fazê-lo na própria reunião. 

  

17 
Após a reunião de revisão – Forneça uma carta escrita ao 
funcionário dentro de 5 dias úteis da reunião de revisão, 
afirmando claramente: 

• Uma nota da reunião. 

• A decisão tomada 

• Se for tomada a decisão de não passar para a 
advertência final, a duração do tempo de 
desempenho sustentado (12 meses). 
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Se o desempenho melhorou, emita Carta Modelo 4. 

Se for tomada a decisão de passar para a próxima etapa, emita 
a Carta Modelo 1. 

18 Se uma advertência não for emitida, continue monitorando o 
desempenho durante todo o período de desempenho 
sustentado. Se o desempenho permanecer aceitável ao final 
deste período, emita Carta Modelo 5. 

  

19 Certifique-se de que todas as notas relativas ao funcionário 
sejam mantidas de forma segura e confidencial, em 
conformidade com as políticas departamentais. 

  

Etapa 3 

20 
Antes da reunião da Etapa 3, envie uma carta-convite ao 
funcionário (Carta Modelo 6): 

• Indicar data, horário e local da reunião. 

• Informar ao funcionário o direito de ser 
acompanhado. 

• Avisar da reunião com 5 dias úteis de antecedência. 

• Incluir notas de discussões anteriores. 

• Informar ao funcionário que um resultado potencial 
do processo é a demissão. 

  

21 
Realizar reunião da Etapa 3 

• Considerar qualquer nova evidência que o 
empregado possa fornecer. 

• Informar ao funcionário como ele será informado da 
decisão.  

  

22 
Após a reunião da Etapa 3 

• Consulte o RH para obter conselhos sobre a 
consistência com casos semelhantes, especialmente 
se for tomada a decisão de demissão.  

• Reflita se sua decisão é proporcional ao desempenho 
demonstrado.  

• Forneça uma carta escrita ao funcionário no prazo de 
5 dias úteis após a reunião, afirmando claramente:  

- a decisão tomada 

- o direito de recorrer 

- como apresentar um recurso 

- uma nota da reunião 

As Cartas Modelo 7 ou 8 podem ser emitidas dependendo da 
sanção decidida. 
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23 Certifique-se de que todas as notas relativas ao funcionário 
sejam mantidas de forma segura e confidencial, em 
conformidade com as políticas departamentais. 
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3 INICIATIVA PRIVADA 

MICROSOFT 

AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DESEMPENHO NA MICROSOFT26 

1.0 Introdução 

A gestão de desempenho é um processo contínuo de comunicação entre 

um supervisor e seus colaboradores para alcançar o objetivo da empresa. Também 

considerada como o processo de proporcionar um melhor ambiente de trabalho para que 

seus colaboradores realizem os trabalhos. O sistema de gestão de desempenho envolve 

desenvolver descrições claras de trabalho, selecionar a pessoa certa para a posição certa, 

fornecer treinamento seus funcionários, fornecer compensação e outros. Por exemplo, a 

Microsoft Corporation fornece liberdade pessoal aos seus desenvolvedores de software para 

selecionar seus próprios cursos de treinamento. (Brundage, n.d) 

No entanto, a avaliação de desempenho é o processo pelo qual o gestor 

compara os padrões estabelecidos e o comportamento de trabalho do funcionário.  A razão 

disso é fornecer feedback para seus funcionários sobre o que eles devem melhorar. Com base 

nesta avaliação, o gestor pode determinar quem precisa de treinamento, quem será 

promovido e quem será retido ou despedido. O escopo da medição sobre o desempenho 

baseia-se no conhecimento do trabalho, qualidade e quantidade de produtividade, 

capacidades de liderança, supervisão, julgamento e confiabilidade.  

Gestão de desempenho é importante à medida em que gera maior 

produtividade, uma vez que o sistema de gestão de desempenho mantém seus funcionários 

atuando em seu nível ideal, o que lhes permite produzir mais. Eles podem produzir mais, 

pois terão o treinamento adequado para atender à exigência do trabalho que estão 

conduzindo.  

Além disso, a importância da gestão de avaliação é que isso aumentará a 

motivação dos funcionários. Com base na avaliação, os funcionários com bom desempenho 

receberão recompensas ou compensação da empresa. Como a Microsoft Corporation, as 

empresas recompensarão seus funcionários com alguns bônus, prêmios de ações e outros 

benefícios como saúde e bem-estar, folga remunerada para novos pais, permissão para que 

 
26 Kozokov, Ulugbek. Performance Appraisal and Management at Microsoft. Disponível em 
https://www.academia.edu/9376588/Performance_Appraisal_and_Management_at_Microsoft . 
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os funcionários comprem parte da empresa com desconto e muitos outros. (Vantagens & 

Benefícios, n.d) 

Existem alguns objetivos pelos quais conduzimos esta pesquisa: 

• Em primeiro lugar, entender a importância da gestão de desempenho 

e avaliação da empresa e dos funcionários a fim de encontrar alguns 

métodos para melhorá-la e não ignorá-la.  

• Além disso, descobrir e mostrar como avaliar o comportamento de 

trabalho do funcionário, a fim de colocar as pessoas certas na posição 

certa para melhorar o desempenho.  

• Por fim, aprender a gerenciar um bom relacionamento ou habilidade 

de interação entre o supervisor e os funcionários. 

2.0 Conteúdo 

2.1 Descrição e discussão do tema com base em dez (10) referências relevantes 

Em resumo, um processo que oferece críticas, responsabilidade e 

documentação para as consequências de desempenho é conhecido como gestão de 

desempenho. Ele inclusive ajuda os funcionários a contribuir com seus esforços em direção 

aos objetivos organizacionais (Gallant, 2012). Por outro lado, há uma versão detalhada da 

explicação sobre os termos de gestão de desempenho. A gestão de desempenho é 

considerada uma comunicação contínua entre um supervisor e uma equipe que ocorre ao 

longo do ano, em conjunto com o cumprimento das metas planejadas da organização.  

A Gestão de Desempenho dos Funcionários gira em torno de dar suporte 

às metas com a expertise dos funcionários, requisitos de proficiência, estratégias de 

desenvolvimento e a transmissão de resultados. A abordagem geral dos negócios poderia ser 

obtida enfatizando a importância da melhoria, aprendizagem e desenvolvimento, além de 

desenvolver funcionários de grande qualidade (Heathfield, n.d). 

Quanto à troca pelo sistema de avaliação de estilo antigo, a frase 

gerenciamento de desempenho é aplicada. Este sistema inclui descrições precisas de trabalho 

emergentes, escolha de candidato adequado para o cargo, negociação de desejos e padrões 

de apresentação baseados em realizações, resultados e ensaios, fornecimento de orientação 

eficiente, educação e treinamento. Além disso, inclui a formação contínua e a crítica e a 

possibilidade de expansão ocupacional dos funcionários (Heathfield, N.D). 
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Dois papéis têm sido desempenhados pelo sistema de gerenciamento de 

desempenho, sendo um deles obrigar regularmente a ferramenta a reconhecer as capacidades 

limitadas dos trabalhadores a serem avaliadas. A implementação de um novo sistema de 

desempenho pode pressionar a organização a identificar os aspectos fundamentais para que 

atinja seus objetivos enquanto organização. Além disso, a gestão de desempenho pode ser a 

chave principal para que as capacidades sejam totalmente compreendidas e estabelecidas 

(Grote, 2000). 

Críticas de desempenho, relatório de desempenho, valoração de 

desempenho, valoração de pessoal, relatório de pessoal e assim por diante podem substituir 

a avaliação de desempenho. As quatro etapas discretas de expansão da avaliação de 

desempenho incluem Técnica, Estendida, Avaliação e Manutenção, comumente conhecida 

como abordagem TEAM. Esta avaliação de desempenho é basicamente a revisão do 

desempenho anterior, satisfação do desempenho anterior, definição de objetivos para 

desempenho futuro e progresso da equipe (Katerina, Andrea & Gabriela, 2013).  

A revisão de desempenho dos trabalhadores pode assumir duas formas: 

formal (sistemática) e informal (não sistemática). Formal aqui significa um método 

organizacional oficial direcionado de forma organizada para permitir um contraste entre o 

desempenho individual real e o esperado (grupo). Por outro lado, informal é a avaliação 

contínua das equipes por seus superiores durante o trabalho (Katerina, Andrea & Gabriela, 

2013). 

O sistema de avaliação dos trabalhadores pode figurar como uma das 

chaves para a qualidade da Gestão de Recursos Humanos. Uma vez que a avaliação de 

desempenho auxilia na crítica de desempenho, treinamento e aprimoramento dos 

funcionários, autenticação de processos de sortimento, promoções e transmissões, 

veredictos de redução, pronunciamentos de reembolso, Planejamento de Recursos Humanos 

(HRP), e assim por diante, pode ser considerada significativa. Existem várias técnicas de 

avaliação de desempenho. As fontes podem ser feedback de funcionários, gerentes ou outras 

partes interessadas (Natalie, 2012). Novos métodos de avaliação de desempenho foram 

sugeridos, por exemplo, MBO, Centros de Avaliação, BARS, Contabilidade de Recursos 

Humanos, 360 Graus e 720 Graus (Aggarwal & Thakur, 2013). 

2.2 Teorias ou conceitos relevantes  

http://www.camara.leg.br/conle


199 

 

 

Magno Mello e Lília Ribeiro 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

Quase 400 estudos sobre metas em uma teoria de definição de metas e 

apresentação de trabalho foram fundidos com sucesso pelos que passaram a prevalecer na 

teoria e na pesquisa de definição de metas, segundo Edwin Lock e Gary Latham (1990). Em 

referência à teoria, foram encontrados dois elementos racionais de comportamento. São 

valores e intenções (metas). Para colocar em termos simples, o que uma pessoa 

intencionalmente tenta fazer é definido como meta. Quando uma pessoa valoriza 

julgamentos, ela o faz emocionalmente, conforme a hipótese de Locke e Latham. Assim, 

constata-se que o desempenho do trabalho é afetado por metas, bem como estas levam à 

atenção e à ação. As metas estimulam as pessoas a desenvolver técnicas que lhes permitam 

cumprir os níveis obrigatórios de metas. Alcançar as metas poderia então levar à satisfação e 

maior motivação (Lunenburg, 2011). 

As metas têm características especiais como ser específica, mensurável, 

alcançável, relevante e tempestiva. Maior desempenho é o resultado de uma definição 

específica de metas de alto desempenho. Estabelecer metas específicas e precisas permite 

que os funcionários saibam para o que trabalhar e isso permite que eles avaliem seu 

progresso. Para aumentar o desempenho, as metas devem ser desafiadoras, mas alcançáveis 

ao mesmo tempo. Os desafios e o nível de dificuldade devem recair sobre a capacidade dos 

trabalhadores para que eles atinjam as metas (Lunenburg, 2011). 

Além disso, as metas devem ser mensuráveis, o que significa que o 

progresso pode ser avaliado. Elas são avaliadas subjetivamente ou objetivamente ou ambos. 

O próximo critério é a relevância, o que significa que elas devem ser pertinentes ao desejo, 

habilidades e capacidades. Por último, deve ser oportuna no sentido de que se enquadra em 

um prazo específico para a conclusão da tarefa. Pode ser de longo ou curto prazo e permite 

manter o foco. ("ACE Fit | Fatos de aptidão | Atingindo seus objetivos da maneira 

INTELIGENTE", n.d.) 

2.3 Contribuições ou significância da gestão e avaliação de desempenho 

Quando uma organização adota o gerenciamento de desempenho e o 

sistema de avaliação adequados em sua gestão de recursos humanos, muitos benefícios são 

criados. Um dos benefícios significativos é ter uma comunicação baseada em desempenho. 

Gerentes ocupados tendem a negligenciar a comunicação com seus inferiores, o que oferece 

oportunidades de treiná-los. Este processo permite que os gestores negociem questões de 

desempenho com os funcionários. O próximo benefício é ter um desenvolvimento de 
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pessoal direcionado. Um sistema bem desenvolvido de gestão de desempenho pode levar à 

determinação de oportunidades de expansão e pode ser uma parte crucial do processo de 

planejamento de sucessão. 

Além disso, a gestão de desempenho pode ser benéfica ao figurar como 

um incentivo aos funcionários e permitir o seu crescimento. Um sistema eficiente de gestão 

de desempenho pode auxiliar uma equipe a atingir seu potencial completo, beneficiando 

tanto o trabalhador quanto o gestor (Patricia, 2012). Além disso, a gestão de desempenho 

pode aumentar a motivação dos funcionários para realizar suas tarefas, melhorar sua 

autoestima e esclarecer o significado e os critérios de trabalho, além de fornecer metas 

organizacionais claras e precisas (Hunt, 2011).   

3.0 Desenvolvimento de casos (Práticas) 

A Microsoft é uma corporação multinacional construída por dois 

americanos, Bill Gates e Paul Allen, em 1975. (História da Microsoft Corporation, n.d.) A 

Microsoft Corporation desenvolve, fabrica, licencia e dá suporte a uma ampla gama de 

produtos de software para dispositivos de computação. A sede da Microsoft Corporation 

está localizada em Redmond, Washington, EUA (Sobre a Microsoft Corporation, n.d.) O 

início da Microsoft Corporation é de Bill Gates e Paul Allen, que se especializaram em 

programação e computador. Os dois americanos começaram seu negócio com apenas uma 

empresa muito pequena para vender aplicativos que haviam criado para clientes domésticos. 

(História da Microsoft Corporation, n.d.) Logo, Bill Gates percebeu que o BASIC, a 

linguagem de programação simples que ensinava programação, tinha grande potencial para 

ser usada em vários tipos de computadores. MITS Altair, o microcomputador, foi lançado 

por acaso. Estes dois americanos trabalharam muito duro para tornar o BASIC compatível 

com o MITS Altair. Finalmente, eles fizeram sucesso com a Basic Altair, e a Microsoft 

Corporation começou a seguir seu caminho de sucesso longo e bem conhecido. (Kumar, 

n.d.) Desde o ano de 1993, a Microsoft Corporation lançou seu primeiro Windows, nomeado 

como Windows NT. A Microsoft Corporation desenvolve continuamente o sistema 

operacional Windows, que foi melhorado, como Windows 95, Windows 97, Windows CE, 

Windows 2000, Windows 2003, Windows 2007, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, 

Windows 8. (História da Microsoft Corporation, n.d.) 

"Os funcionários são o melhor ativo de uma empresa" (Zak, 2006). Como 

uma empresa multinacional que é bem conhecida em todo o mundo, a Microsoft está 
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praticando um conjunto de gerenciamento de desempenho e um sistema de avaliação que 

permitiram à Microsoft desenvolvimento e crescimento contínuos. Um homem dedicado ao 

trabalho não poderia construir uma lenda de sucesso como aconteceu com a Microsoft. 

Antes do ano 2000, a Microsoft confiava fortemente nas opções de ações como uma das 

formas de compensar os funcionários. Durante o ano de 2006, a Microsoft começou a 

implementar mudanças no sistema de recompensas com mais flexibilidade. O novo sistema 

implementado permitiu que os funcionários recebessem mais salário de mérito, bônus anuais 

e unidade de estoque restrita. No entanto, este novo sistema implementado é confuso e 

inconveniente (Miller, 2012). 

Durante o ano de 2011, a Microsoft introduziu um sistema de avaliação 

de classificação forçada para superar o problema de confusão e inconveniência. A avaliação 

de classificação forçada é um tipo de método de distribuição forçada, onde os gerentes são 

obrigados a classificar os avaliados, em uma porcentagem de classificação de distribuição de 

desempenho pré-especificada ou distribuição normal (Cooper & Argyris,1998). Classificação 

forçada é a prática de avaliação de desempenho que atribui percentuais pré-determinados de 

indivíduos em uma organização para cada nível de classificação de desempenho. (Abraão, et 

al., 2013) Esse sistema força os gerentes a designar uma pequena porcentagem dos seus 

subordinados como de baixo desempenho (Miller, 2012) O sistema de Classificação forçada 

foi iniciado pelo CEO da General Electric, Jack Welch e logo é seguido por muitas grandes 

corporações como Cisco Systems, HP, Intel e etc. (Bashir, Bashir, & Rohra, 2011). 

A abordagem de classificação forçada na Microsoft é feita por avaliação 

do gerente que está um ou dois níveis acima do funcionário com base nos critérios de 

desempenho que devem ser cumpridos pelo funcionário que está sendo avaliado. Um 

funcionário receberá uma classificação dentro de uma faixa de 1 a 5. A classificação 1 é a 

considerada mais alta, enquanto a 5 determina a escala mais baixa. Cada nível de classificação 

comporta apenas um determinado número de funcionários (Miller, 2012). Este sistema de 

classificação considera um sistema de escala de 5 pontos (Bashir, Bashir, & Rohra, 2011). 

Argumenta-se se a classificação forçada é uma boa prática ou se está 

envenenando o sistema de desempenho e avaliação. Existem certas vantagens desse sistema 

que ajudam a organização a suavizar o sistema de avaliação de desempenho. 

Em primeiro lugar, a classificação forçada fornece aos funcionários uma 

imagem completa, clara e real da sua exata habilidade, o que indica a posição em que se 
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encontram. (Abraão, et al., 2013) Se estão em uma posição em que podem satisfazer as 

necessidades de uma empresa pelas competências e habilidades que possuem, considera-se 

“desempenho igual”. Vice-versa, se não tiverem a capacidade de cumprir os critérios 

utilizados para avaliá-los, esses funcionários serão considerados como “abaixo da média”. A 

classificação forçada desempenha um papel importante em ajudar os funcionários a enxergar 

a realidade, forçando-os a encontrar soluções para se aprimorarem. O ex-CEO da General 

Electric Jack Welch diz que a abordagem de gestão mais cruel é não expor ao funcionário 

sua situação real. (Abraão, et al., 2013) Nos aspectos dos benefícios da empresa, a empresa 

pode alocar mais recursos para os funcionários de alto desempenho, eliminando aqueles que 

estão na camada inferior sem melhorias. Funcionários que podem ficar significam qualidade 

muito alta, uma vez que os baixos desempenhos são eliminados. (Abraão, et al., 2013) 

Em segundo lugar, a classificação forçada fornece justificativas e padrões 

para compensar os melhores desempenhos. (Abraão, et al., 2013) Através de classificações 

forçadas, cada funcionário é classificado claramente com base nos padrões exigidos pela 

empresa. Não há dúvida ou definição clara de quem é o melhor funcionário. As classificações 

indicarão em que aspectos a pessoa que obteve uma classificação elevada é merecedora de 

uma compensação mais valiosa em comparação com aqueles que não obtiveram um bom 

desempenho e, portanto, merecerão uma baixa compensação. A Microsoft fornece um portal 

de intranet interativo que permite que os funcionários vejam as mudanças de sua 

remuneração com base em suas classificações de desempenho. (Miller, 2012) A classificação 

forçada simplificou o processo de avaliação e compensação dos funcionários.  Definir 

claramente o benefício da compensação aumenta a satisfação dos funcionários. (Miller, 2012)  

A par das vantagens, a classificação forçada contém desvantagens que 

podem prejudicar a empresa. Em primeiro lugar, pode levar a menos colaboração entre os 

funcionários. (Miller, 2012) A concorrência entre os funcionários é muito alta e pode não ser 

um tipo saudável, pois cada funcionário da empresa está tentando fazer o seu melhor para 

eliminar os outros, de modo a ficar mais tempo na empresa. Os empregados são forçados a 

tratar os colegas como inimigos. Os funcionários da Microsoft Corporation podem ser 

colocados em um ambiente de trabalho de alta pressão com medos e sentimentos depressivos 

devido às preocupações de se ter um baixo desempenho. Não há harmonia no ambiente de 

trabalho do sistema de classificação forçada. 
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Em segundo lugar, os funcionários podem agir de forma antiética ou ilegal 

para sobreviver e eliminar outros. (Miller, 2012) Exemplifique-se com a empresa de energia 

Enron. Esta empresa entrou em colapso durante o ano de 2001 devido ao escândalo contábil 

divulgado. A classificação forçada obriga o funcionário inadimplente a trabalhar em um 

ambiente de alta pressão, a fim de alcançar um resultado contábil de alto padrão. A Microsoft, 

que pratica o sistema de classificação forçada, pode forçar os funcionários a se comportarem 

de acordo com atos como corrupção e fraude, a fim de tornar seus empregos e desempenho 

adequados. 

4.0 Recomendação e justificativa 

Embora seja essencial que cada organização reconheça os seus 

empregados de alto e baixo desempenho, a Microsoft não precisa utilizar a classificação 

forçada ou graus restritos para separar avaliações com sucesso e impulsionar a elite. Várias 

organizações acham erroneamente que o posicionamento em pilha é a melhor maneira de 

supervisionar e premiar quem se destaca. Aqui estão algumas etapas substitutivas que 

podemos trazer para gerenciar avaliações distorcidas ou avaliações aleatórias e baixa 

execução.  

Obviamente, diferentes níveis de execução dão retratos específicos dos 

diferentes níveis de execução para habilidades específicas e ajudam os supervisores a fazer 

separação mais adequada entre os níveis de execução e representantes de classificação.  

Treinar administradores sobre os desejos em torno da execução e as 

habilidades para que eles possam melhorar no levantamento e execução de classificação 

também pode ser útil para a Microsoft.  

Consequentemente, eliminar alguns de baixo desempenho não resolve o 

principal fator para a má execução. Caso a pessoa de baixo desempenho receba a devida 

atenção e suporte, a execução pode melhorar, poupando a organização do dispêndio de 

enorme capital. Normalmente, a despesa de preparar e instruir um funcionário para melhorar 

a execução é fundamentalmente menor do que as despesas de contratar e integrar outro 

trabalhador.  

De vez em quando, a questão está com o chefe, ou em um confronto de 

identidade ou estilo. Em diferentes circunstâncias, a ausência de instrumentos ou 
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informações pode estar na base da má execução. O administrador e o funcionário devem ter 

tempo para se ajustarem e serem bem-sucedidos. 

Para ajudar a melhor separar as compensações, a Microsoft pode usar o 

método de 360 graus ou criar algumas camadas de considerações na avaliação. O método de 

360 graus confere aos administradores e representantes um ponto de vista mais extenso sobre 

a execução e pode ajudar o chefe a escolher a classificação mais adequada. Contar com um 

administrador de segundo nível ou aprovação de RH dos exames de execução em nossa 

metodologia também pode ajudar a dar uma perspectiva de destino alternativa de avaliações, 

garantindo maior consistência e razoabilidade. A Microsoft pode precisar apenas enviar 

avaliações com resultados acima ou abaixo de um certo limite para uma pesquisa extra.  

Distinguir e desenvolver profissionais de alto desempenho é a chave para 

segurá-los. Mas simplesmente colocar exames de execução na gaveta depois que a 

metodologia é concluída é errado. A empresa também deve utilizar as informações para 

distinguir os profissionais de alto desempenho. Além disso, implementar um programa de 

organização de progressão que incorpore conjuntos de habilidades para ajudar os 

profissionais de alto desempenho a planejar o sucesso profissional é uma abordagem 

fundamental para transmitir sua qualidade à associação e capacitar os avanços.  

Pode-se justificar que, para garantir consistência e decência nas avaliações 

de execução, é primordial ter a capacidade de totalizar as consequências da avaliação 

executora e dividi-las. Combinando as avaliações e, em seguida, analisando os resultados por 

coleta, capacidade de ocupação, e assim por diante, a Microsoft pode detectar padrões e 

tomar medidas para revisar quaisquer desequilíbrios ou problemas. 

5.0 Conclusão  

Concluindo, ao fazer esta pesquisa, nós, como alunos, aprendemos mais 

profundamente sobre uma das principais funções da Gestão de Recursos Humanos, que é a 

gestão e avaliação de desempenho. Analisamos as vantagens e desvantagens das práticas 

utilizadas pela Microsoft na resolução do problema com alto desempenho e avaliação. 

Portanto, esta pesquisa serviu como ferramenta para: em primeiro lugar, 

entender a criticidade da administração de execução e avaliação da organização e dos 

trabalhadores com um objetivo final específico de descobrir algumas técnicas para melhorá-

la e não desconsiderá-la. Para descobrir, demonstrar e avaliar a conduta de trabalho do 
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representante para colocar a pessoa certa na posição certa para a execução do 

desenvolvimento. Por fim, descobrir como lidar com um relacionamento decente ou 

capacidade de associação entre o supervisor e os funcionários. 
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GOOGLE 

RECOMPENSAS E FEEDBACK: GOOGLE27 

por Aditya Bothra, Shankar Tripathi, Rajeev Rewari, Vishal Gandhi, Mike Profeta (Almond 
Brownie- Fall 2007) 

Descrição da organização 

O Google Inc., o gigante por trás do mecanismo de busca na internet cujo 

nome todos usam como verbo, começou no início de 1996 como um projeto de pesquisa 

pelos estudantes de doutorado da Universidade de Stanford Larry Page e Sergey Brin. Ao 

longo dos primeiros anos da empresa, o mecanismo de busca fácil de usar atraiu um número 

cada vez maior de usuários leais, o que acabou levando a uma Oferta Pública Inicial (OPI) 

avaliando o Google em 23 bilhões de dólares. Após a OPI, o Google, sob a liderança 

especializada do CEO Eric Schmidt, cresceu tremendamente e continua a inovar e expandir-

se para uma miríade de indústrias, como serviços de comunicação, publicação impressa e 

aplicativos web. De cerca de 3.000 funcionários em junho de 2004, o Google cresceu para 

quase 16.000 funcionários em todo o mundo. O ambiente de alta tecnologia em que o Google 

opera é extremamente competitivo. Essa concorrência decorre do fato de que os 

colaboradores e seus conhecimentos técnicos são o maior ativo de uma empresa. Assim, o 

Google coloca como prioridade máxima a retenção de seus funcionários muito valiosos. 

Devido a essa expansão, o Google tem uma lista crescente de stakeholders28 

— tanto primárias quanto secundárias. As stakeholders primárias, conforme definido no artigo 

"Estratégias para Avaliação e Gestão de Stakeholders Organizacionais" são "aquelas que têm 

relações formais, oficiais ou contratuais e têm um impacto econômico direto e necessário 

sobre a organização" (Savage 62). As stakeholders primárias do Google incluem acionistas, 

funcionários, gerentes e seus clientes — ou seja, todos que já usaram o mecanismo de busca 

da empresa, o Gmail, seu serviço de e-mail, ou o Google Earth, um aplicativo web. As 

stakeholders secundárias são definidas como "aquelas que não estão diretamente envolvidas 

nas atividades econômicas da organização, mas são capazes de exercer influência ou são 

afetadas pela organização" (Savage 62). As stakeholders secundárias do Google incluem o 

governo, a mídia e os concorrentes, isto é, outros serviços de mecanismos de busca, como 

Yahoo! e Microsoft. 

 
27 Disponível em: https://roundtable.typepad.com/round_table_blog/2008/02/. Acesso em 18.3.2021. 
28 As chamadas “partes interessadas” (NT). 
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A Fabulosa Vida dos Funcionários do Google 

Costuma-se dizer que um caminho para o coração de uma pessoa é através 

de seu estômago e em nenhum lugar isto é mais verdadeiro do que no Google. O Google 

administra 11 cafeterias gourmet gratuitas em sua sede em Mountain View, Califórnia, que 

servem uma variedade de cozinhas internacionais, além das salas de lanche bem abastecidas 

que contêm desde a máquina de cappuccino de excelência até lanches saudáveis e barras de 

chocolate. Este serviço premium de refeições e lanches está disponível dia e noite sem 

nenhum custo para os funcionários. Não é à toa que o folclore popular da empresa é que um 

funcionário nunca está a mais de 50 metros de distância da fonte de alimentos enquanto 

estiver no campus. 

Com estas vantagens exageradas, o Google dá uma dimensão totalmente 

nova ao trabalho. Esta flexibilidade permite que o “Googler” lave a roupa, deixe-a para 

lavagem a seco e até peça o jantar, tudo de graça, enquanto atualiza o programa de algoritmos 

do projeto em que você está trabalhando. Esta tranquilidade durante o trabalho permite que 

os funcionários se concentrem plenamente e alcancem a máxima produtividade. Além disto, 

essas vantagens e benefícios permitem que o Google atraia os melhores talentos, mostre que 

eles são valorizados, retenha funcionários e crie uma marca própria quando se trata de 

emprego. 

Mas, se você pensou que a comida era boa, o transporte de ida e volta para 

o trabalho também não fica atrás; o Google opera ônibus gratuitos habilitados para Wi-Fi 

em cinco locais da Bay Area29. Mas se você preferir ir com seu próprio carro para o trabalho, 

o Google tem uma solução para você também com lavagens de carros no local e troca de 

óleo, tudo por conta da empresa. E se você decidir economizar algum dinheiro com gasolina 

comprando um híbrido, adivinha? Você recebe um subsídio de US$ 5.000 para a compra em 

nome do Google. 

E as vantagens continuam quando você entra nas instalações do Google e 

termina um café da manhã extravagante com uma ida gratuita ao salão ou um treino na 

academia.  Você pode frequentar aulas de ginástica subsidiadas, fazer uma massagem, estudar 

mandarim, japonês, espanhol e francês ou pedir a um concierge pessoal para fazer planos 

 
29 Região da Califórnia. 
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para a noite. Mesmo ter um novo bebê é facilitado pelo Google, com US$ 500 em comida 

para levar para casa. 

No entanto, muitos "Xooglers" ou ex-funcionários acham que as 

vantagens são uma violação de sua vida laboral em sua vida pessoal. O Google quer criar um 

ambiente atraente para atrair e reter funcionários e fazer com que as pessoas sintam que lhe 

pertencem. Há uma integração entre trabalho e atividades não-laborais que causa uma 

confusão da vida familiar e profissional para muitos funcionários do Google. Com o tempo, 

isso pode levar à diminuição da moral dos funcionários, portanto, o Google deve enfatizar o 

desenvolvimento externo dos funcionários por meio de programas como passeios familiares, 

programas de voluntariado e participação de outras atividades sociais. 

Recompensas 

No artigo "Gerenciando a Cultura Corporativa através de sistemas de 

recompensa", um sistema de recompensa é definido como algo que "expressa valores e 

normas aos quais as pessoas de uma organização devem estar em conformidade, bem como 

a resposta que os indivíduos podem esperar receber como resultado de seu desempenho" 

(Kerr 99).  O Google, mantendo essa definição, emprega uma combinação de sistema de 

recompensas hierárquico e baseado em desempenho para reconhecer contribuições 

excepcionais para a empresa.  O sistema de recompensas do Google é hierárquico e baseado 

em desempenho, pois o desempenho é definido quantitativa e qualitativamente, o feedback 

formal e informal é amplamente utilizado, os bônus são baseados em uma combinação de 

desempenho corporativo, de equipe e individual e há uma estrutura complexa de promoções 

e distribuição de opções de ações dentro da organização.  Além disso, há uma forte cultura 

de clãs dentro da organização e uma estrutura organizacional relativamente plana, tornando 

a empresa mais um híbrido dos dois sistemas de recompensa. 

Os prêmios dos Fundadores são concedidos por Sergey Brin e Larry Page, 

que premiam funcionários que trabalharam em projetos excepcionais baseados em inovação. 

Os prêmios geralmente valem milhões de dólares e são concedidos trimestralmente como 

forma de agradecer aos respectivos funcionários por seus esforços.  Além dos prêmios dos 

Fundadores, as opções de ações, bem como os bônus, que são baseados no desempenho da 

empresa e individual, são concedidos a cada ano. 

Uma das recompensas mais empolgantes dos funcionários do Google é 

sua capacidade de oferecer opções de ações. As opções de ações normalmente se limitam ao 
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exercício da opção e à compra de ações em uma determinada data ou não; no entanto, o 

Google decidiu adotar uma abordagem mais inovadora para sua recompensa.  Opções de 

ações transferíveis, ou TSO, é um programa de compensação que o Google desenvolveu 

para o propósito, permitindo que os funcionários negociem ou leiloem suas opções para um 

licitante. Dessa forma, o Google não só aumenta o valor das opções de ações dada aos seus 

funcionários, mas também melhora as avaliações de suas opções. 

Mas qual é o incentivo do Google em dar essas vantagens e recompensas? 

Bem, está se tornando cada vez mais importante atrair e manter os melhores talentos em um 

mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Com a concorrência de gigantes da 

tecnologia como Microsoft e Yahoo!, o Google oferece aos funcionários atuais US$ 2.000 se 

eles indicarem um amigo que trabalha em um concorrente para trabalhar no Google. Ao 

mesmo tempo, estas vantagens e recompensas ajudam a diferenciar o Google de 

concorrentes que expandiram seu próprio programa de benefícios nos últimos anos. 

Mas as duas maiores preocupações do Google são novas startups e 

aposentadorias. As startups são um problema porque são atraentes para recém-formados que 

as veem como oportunidades mais lucrativas depois de terem perdido a bonança de OPI do 

Google. Os prêmios, vantagens e bônus dos fundadores são destinados a ajudar a convencer 

esTes graduados a inovar sob o nome do Google e, ao mesmo tempo, serem recompensados 

generosamente por suas contribuições. No entanto, esTas recompensas e vantagens também 

são uma fonte de problemas para o Google, pois os funcionários que estão na empresa há 

algum tempo tendem a entrar em um estado de complacência, onde permanecem até que 

possam resgatar suas opções e se aposentar ou migrar para uma empresa diferente. Uma 

possível solução para esse problema seria um programa destinado a permitir que os 

funcionários deixem o Google por um período de tempo para explorar outros interesses ou 

mudar para uma divisão diferente.  Isto serviria para aumentar a satisfação dos funcionários 

e, em última instância, a produtividade. 

Apesar do ambiente aparentemente fenomenal no Google, acreditamos 

que a empresa deve reconsiderar o sistema de vantagens para garantir uma base estável de 

funcionários no futuro. No futuro, uma ênfase excessiva nas vantagens pode não gerar um 

comprometimento suficiente dos funcionários, especialmente se os concorrentes puderem 

imitar os programas do Google. Assim, recomendamos ao Google que eles mesclem 

lentamente as vantagens com o sistema de recompensas. Aumentar as recompensas dos 
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funcionários, em vez de apenas oferecer vantagens interessantes, a longo prazo, ajudará a 

aumentar a produtividade e a lealdade dos funcionários. 

Feedback 

O Google usa um sistema de feedback formal e informal para avaliar seus 

funcionários. O sistema formal de avaliação do Google usa um método de feedback de 360 

graus. O artigo de DeNisi "Eficácia do Feedback: Avaliações de 360 graus podem ser 

melhoradas?", afirma que os empregadores, "em vez de depender de avaliações de uma única 

fonte, obtêm avaliações de uma variedade de fontes" (DeNisi & Kluger 135). No Google, o 

gerente do funcionário e os relatórios individuais fazem parte do processo de feedback. Além 

disto, o funcionário também seleciona três ou mais pares para conceder feedback. Estes 

processos de feedback ocorrem duas vezes ao ano e contribuem para uma pontuação de 

desempenho que está associada ao bônus do funcionário. No entanto, nada nestes 

procedimentos deve ser surpresa, pois são esperados check-ins regulares que fazem parte do 

sistema de feedback informal, os quais são muito mais abrangentes do que uma avaliação 

bianual formal. 

O feedback informal é predominante no Google, mas parece que os 

atributos negativos disto superaram os benefícios. Por exemplo, um artigo no The Economist 

se reporta como uma ex-executiva "começou a receber e-mails detalhados 'reforçando' a 

informalidade externa do Google, lembrando-lhe que saltos altos e joias eram 

inapropriados". Como Noogler, ou nova contratada do Google, ninguém sabia quando ou 

onde ela deveria trabalhar. 

No entanto, existem alguns benefícios de se ter uma forma altamente 

desestabilizada de feedback. O ônibus do Google existe hoje em razão de Carrie Spivak, que 

trabalhava no produto de pesquisa de livros da empresa. Ela simplesmente se cansou de 

dirigir para o trabalho e, em vez disso, procurou uma empresa de ônibus, então traçou as 

rotas que um ônibus poderia tomar. Ela trouxe a ideia para a alta administração só depois de 

ter feito toda a pesquisa. Sua ideia foi bem recebida e aceita, e agora o ônibus se tornou mais 

um serviço que o Google fornece aos seus funcionários. 

Em suma, sentimos que o Google tem espaço para melhorar seu sistema 

de feedback em termos de torná-lo mais estabilizado e estruturado. O feedback informal deve 

vir em algum tipo de formato que ajude os funcionários mais do que os magoe, e que forneça 
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críticas construtivas em vez de comentários negativos e estranhos. Além disso, a interação 

um-a-um deve ser encorajada tanto quanto possível. 

Conclusão 

O Google foi recentemente nomeado pela Fortune Magazine o lugar nº 1 

para trabalhar na América em 2007 com base em uma combinação de fatores — incluindo 

seu sistema de vantagens e recompensas, bem como sua popularidade entre os recém-

formados. O Google certamente percorreu um longo caminho desde o seu início no campus 

da Universidade de Stanford. Com sua rápida expansão em diferentes indústrias, bem como 

uma base de funcionários quase quadruplicando em três anos, o Google deve atualizar 

continuamente seu sistema de recompensas e feedback para se manter na vanguarda da 

satisfação e produtividade dos funcionários.  
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TOYOTA 

O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA CULTURA TOYOTA30 

1 Introdução  

Desde a fundação da Toyoda Loom Works na década de 1920 até a criação 

da Toyota Motor Company na década de 1940, seus líderes acreditavam que a chave para o 

sucesso era o investimento em seus recursos humanos (Liker, 2004). A cultura Toyota 

evoluiu desde a fundação da empresa e é a competência central da empresa. É a razão pela 

qual as operações são enxutas, os carros chegam ao mercado no tempo e dentro do 

orçamento, os engenheiros-chefes que desenvolvem carros entendem profundamente o 

cliente, os executivos da empresa antecipam tendências de longo prazo e têm estratégias 

claras, e cada funcionário (chamado de membro da equipe) trabalha vigorosamente para 

alcançar o plano anual da empresa. O Toyota Way é, antes de mais nada, uma cultura – a 

maneira como as pessoas pensam e se comportam profundamente enraizada na filosofia da 

empresa e em seus princípios (Liker, 2004). No cerne, trata-se de respeito às pessoas e de 

melhoria contínua e isto não mudou desde a fundação da empresa.  

Organizações de muitos tipos em todo o mundo têm se valido dos 

métodos específicos da Toyota e os transformaram em programas, como fabricação enxuta, 

empresa enxuta e qualidade a baixo custo. Por trás destes programas há uma diferença 

fundamental do que vemos na cultura da Toyota. O pressuposto destes programas enxutos 

é que as ferramentas certas aplicadas a problemas específicos por indivíduos habilmente 

treinados melhorarão drasticamente o desempenho dos negócios em um período 

relativamente curto de tempo.  O pressuposto subjacente da Toyota é que pessoas 

cuidadosamente selecionadas e desenvolvidas ao longo de muito tempo melhorarão 

continuamente os processos e, finalmente, levarão à vantagem competitiva e à prosperidade 

mútua31.  

Estes fundamentos filosóficos levam a visões muito diferentes de como 

gerenciar e desenvolver pessoas e diferentes visões do papel do departamento de recursos 

humanos na empresa. Mencione Recursos Humanos (RH) na maioria das empresas e se 

pensa em um departamento que aborda as pessoas de forma semelhante à que a contabilidade 

cuida do dinheiro. Sistemas de computador maciços e grandes manuais de procedimento, 

 
30 Liker, Jeffrey K. & Hoseus, Michael. Human Resource development in Toyota culture. Disponível em 
https://www.researchgate.net/publication/249921837_Human_Resource_development_in_Toyota_culture . 
31 Este artigo é um resumo de partes de Liker et al. (2008). 
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com toneladas de dados para aspectos como estruturas salariais, pacotes de benefícios, 

carreiras, programas de aposentadoria e seguro de saúde. Você pode estudar RH na faculdade 

e conseguir um emprego como profissional de RH. Para a maioria das pessoas que escolhem 

outras profissões, como engenharia ou enfermagem ou direito, o Departamento de RH é um 

lugar em que vão para serem investigados na empresa quando são contratados ou fora da 

empresa quando saem. Às vezes, no interregno, podem ter uma pergunta sobre benefícios 

ou escalas salariais e entrar em contato com o RH. Caso contrário, quanto menos contato 

melhor. A empresa tradicional vê o RH em grande parte como uma função contábil humana. 

Na verdade, tornou-se corriqueiro terceirizar a “função de RH” para empresas de tecnologia 

da informação como uma estratégia de redução de custos.  

O objetivo deste artigo é abordar a questão de como uma mudança para 

realinhar a gestão impacta a função de RH. Vamos usar como modelo a gestão enxuta da 

Toyota. Vamos ver que de fato há uma diferença muito profunda no RH da Toyota em 

comparação com as empresas tradicionais, mas talvez não da maneira que podemos pensar.  

A visão da Toyota é que a gestão enxuta requer mais pessoas altamente desenvolvidas e 

confiança mais profunda do que em um sistema de produção em massa. As pessoas se 

tornam a parte mais crítica do sistema e sua vontade de identificar e resolver problemas é o 

que impulsiona uma melhoria contínua. Como tal, o RH é sem dúvida a função mais crítica 

na empresa. 

Os papéis contábeis do RH são bastante triviais na Toyota em comparação 

com os papéis no desenvolvimento de pessoas e na criação de um ambiente justo com base 

na confiança mútua. Este artigo começa abordando o papel do RH em uma empresa enxuta. 

Em seguida, um estudo detalhado de caso é apresentado sobre como o RH funciona na 

fábrica da Toyota em Georgetown, Kentucky (TMMK), que respondeu a uma grande crise 

de confiança reorganizando a função de RH. Este exemplo revela que a Toyota está longe 

de ser perfeita e vive sérios problemas, além de fornecer insights sobre como a Toyota 

responde aos problemas e chega à sua origem. O artigo é concluído com uma discussão de 

algumas das questões culturais que afetam a capacidade de criar um Sistema de RH 

semelhante ao da Toyota nos EUA.  

2 Qual é o papel do RH em uma empresa enxuta?  

O conceito de 'produção enxuta' foi introduzido pela primeira vez em The 

Machine that Changed the World (Womack et al., 2007) para se referir a uma nova maneira de 
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olhar para a fabricação na empresa. Distinguiu-se da produção em massa por seu foco em 

eliminar o desperdício em todos os aspectos do empreendimento. Uma empresa existe para 

agregar valor a clientes através de uma série de atividades que transformam entradas em 

saídas e qualquer coisa diferente do mínimo necessário para executar esta função de valor 

agregado é desperdício. A Toyota era o modelo original para produção enxuta e o conceito 

de “Just-In-Time (JIT)” simbolizou o foco na eliminação de resíduos – só fazer exatamente o 

que é necessário, na quantidade necessária, quando necessário.  

Na verdade, o princípio JIT é um aspecto de uma filosofia mais ampla 

representada pelo Sistema de Produção Toyota (TPS32). No TPS o conceito JIT é um pilar e 

o outro é construir com qualidade em cada etapa do processo, não permitindo que defeitos 

se propaguem através do fluxo de valor. O pilar são processos estáveis e reproduzíveis. No 

centro do TPS está a pessoa que deve ser motivada a identificar e resolver problemas.  

A questão de como a produção enxuta muda o papel do RH é interessante. 

Se tivermos uma visão abstrata da produção enxuta e focarmos apenas na redução de 

resíduos (Womack e Jones, 2003), podemos então sugerir maneiras de o RH ajudar a eliminar 

o desperdício. Por exemplo, há amplos dados sobre proporções de trabalho indireto para 

trabalho direto com o intuito de decidir se você é “enxuto” em excesso. Ou podemos 

submeter o próprio RH a métodos enxutos e perguntar como podemos cortar desperdícios 

no processo de RH. Por exemplo, poderíamos usar o mapeamento do fluxo de valor para 

reduzir o desperdício no processo de contratação, eliminando etapas não valorizadas – ou 

talvez terceirizar o RH para uma fonte mais barata. Se considerarmos o modelo original de 

enxugamento – Toyota –, faríamos uma pergunta diferente: o que o RH contribui para a 

criação e manutenção da cultura Toyota?  

O Departamento de RH da Toyota desempenha um papel muito mais 

importante do que o do processamento de pessoas como um fluxo de ativos. A Toyota Way 

enxerga como os membros da equipe são desenvolvidos como a principal competência 

competitiva da empresa (Liker, 2004; Liker e Meier, 2007). E uma vez que desenvolver 

pessoas excepcionais é o trabalho mais importante da empresa, a organização encarregada 

desta responsabilidade deve ter uma qualidade excepcional (Ulrich, 1997). Basta olhar para 

as pessoas que passam pelo RH como gestores para notar que algo é diferente na Toyota. 

Diretores administrativos, vice-presidentes de fabricação e engenharia e alguns dos principais 

 
32 Sigla na língua inglesa para Toyota Production System (NR). 
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especialistas do TPS passaram algum tempo trabalhando no RH. Isto ocorreu porque o RH 

tem um papel fundamental no desenvolvimento de pessoas que trabalham em operações, 

razão pela qual os gestores de RH devem ser especialistas em operações.  

Uma vez que a gestão enxuta é um método para eliminar o desperdício e 

o objeto de grande parte da eliminação de resíduos é o custo de trabalho, pode-se pensar que 

o principal propósito dos métodos enxutos é a redução do número de funcionários. A Toyota 

também quer melhoria de produtividade no longo prazo, mas consegue isto através da 

eliminação de resíduos. As ferramentas do TPS são projetadas para superar problemas, para 

que as pessoas possam resolver estes problemas, fortalecendo continuamente o sistema. Em 

parte por causa da herança da Toyota na cultura oriental, o mundo é visto como complexo 

e dinâmico (Nisbett, 2003). É impossível antecipar exatamente o que acontecerá no futuro. 

Assim, coisas como previsões de demanda e horários detalhados com base nestas previsões 

são vistas com grande suspeita. Para criar o máximo de controle possível, a Toyota enxerga 

todos os planos como provisórios e, em seguida, usa a ferramenta de resolver problemas 

para responder aos inevitáveis desvios que ocorrerão a partir do plano.  

O sistema JIT é um bom exemplo disto. Muitas empresas veem o JIT 

como um inventário do sistema de redução. Menor tamanho do lote e sistemas de 

acompanhamento do uso para reduzir o estoque. A Toyota também trabalha duro para 

reduzir o estoque, mas para um propósito diferente. Grandes reduções de estoque poderão 

esconder problemas. Um equipamento quebra ou uma pessoa fica para trás em seu trabalho 

e enquanto houver disponibilidade no inventário o próximo processo pode continuar 

operando sem interrupção. Em um sistema JIT um problema em um processo será 

rapidamente desligado no próximo processo. A Toyota espera que os membros da equipe 

deem o alerta quando perceberem qualquer desvio do padrão que puder parar a linha de 

produção. A luz se acende para todos verem e o problema é imediatamente elevado a um 

alto nível de urgência e deve ser imediatamente abordado. As pessoas que são bem treinadas 

na resolução de problemas primeiro conterão o problema para assegurar a produção em 

execução e, em seguida, encontrarem tempo para identificar a origem do problema e 

desenvolver e implementar contramedidas.  

Quando um processo é introduzido pela primeira vez, não podemos 

prever todas as falhas que apresentará. Através de problemas continuamente surgindo e 

sendo resolvidas as causas básicas, o sistema fica cada vez mais robusto. A próxima pergunta 
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é: como podemos capturar o que aprendemos e sustentá-lo? O passo final no processo de 

resolução de problemas da Toyota é fazer do novo método um padrão. O novo padrão é 

seguido até que outro problema ocorra e exponha outra fraqueza para que uma solução 

melhor seja desenvolvida. Aqueles treinados em qualidade irão reconhecer isto como o ciclo 

do “plano de verificação imediata” ensinado por J. Edwards Deming.  

A implicação desta filosofia de gestão é bastante profunda. Se TPS, ou o 

que agora chamamos de “gestão enxuta”, é destinado à superação de problemas e as pessoas 

desempenham a função de detectores de problemas e solucionadores de problemas, certas 

condições são necessárias:  

• deve haver um padrão para que os membros da equipe possam 

reconhecer desvios como problemas  

• os membros da equipe devem ser bem treinados para entender as 

normas  

• os membros da equipe não podem temer que expor um problema os 

leve a problemas ou resulte em perda do emprego  

• os membros da equipe devem ser treinados em métodos de resolução 

de problemas  

• os membros da equipe devem estar motivados para ajudar a empresa 

a alcançar seus objetivos.  

A conexão entre os sistemas técnicos do TPS e o papel das pessoas na 

resolução de problemas encontra-se demonstrada na Figura 1. O que muitas vezes é utilizado 

como ferramentas do TPS - JIT, gestão visual e trabalho padronizado, são mostrados na 

fundação. Como o sistema é comprimido, com cada vez menos estoque, os problemas 

surgem mais rapidamente. A gestão visual destaca problemas. A padronização define 

problemas como a lacuna entre o alvo e a condição real. Os pilares são a identificação de 

problemas e a resolução de problemas.  

Espera-se que o processo de fabricação seja imperfeito e os problemas 

continuem surgindo. Cabe às pessoas identificar estes desvios do padrão e resolvê-los (Liker 

e Meier, 2006). Ao fazer isto as próprias pessoas aprendem e se fortalecem. Desta forma, o 

desenvolvimento de pessoas e o desenvolvimento de sistemas de fabricação enxuta estão 

lado a lado (Liker e Meier, 2007). Para que isto funcione deve haver um alto nível de 

confiança – confiança de que não haverá repercussões negativas na admissão de problemas 
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e confiança de que se a empresa ficar mais forte o processo como um todo será beneficiado. 

Figura 1 Resolução de problemas conecta o produto e as pessoas valorizam fluxos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiyoshi (Nate) Furuta foi o primeiro vice-presidente de RH na fábrica da 

Toyota em Georgetown, Kentucky. Ele foi muito bem-educado no TPS e entendeu a 

importância da confiança para o sistema funcionar. Então, desde o início, ele sabia que o RH 

tinha que garantir um ambiente de confiança para a Toyota ter sucesso nos EUA. Como 

Furuta explica33: 

"No início nossa preocupação era como podemos fazer o trabalhador não 

ter medo de gestão e nos contar livremente o problema. TPS requer que tornemos as coisas 

visíveis para que tenhamos que convencer as pessoas de que seu trabalho é seguro e de que 

admitir um erro nunca é causa para ser demitido. Eu expliquei para Cho-san (então 

 
33 Entrevista pessoal, Toyota Engenharia e Manufatura da sede dos EUA, 21 de junho de 2006. 

CULTURA TOYOTA 

PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS 

PROBLEMAS 
RESOLVIDOS 

JUST IN TIME 

 DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

CONFIANÇA MÚTUA 

VISUALIZAÇÃO 

PADRONIZAÇÃO 

 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO 
ENXUTO 

http://www.camara.leg.br/conle


219 

 

 

Magno Mello e Lília Ribeiro 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus autores. 

Saiba mais sobre a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados e conheça outros estudos em: www.camara.leg.br/conle 

 

presidente da TMMK) que precisamos de um departamento de RH forte. RH deve ter a 

decisão final de mudar o status do funcionário. Supervisores podem recomendar, mas não 

podem tomar decisões finais. Mesmo assim, as pessoas de RH no EUA não acreditavam 

neste tipo de conceito, porque eles estavam muito acostumados a serem apenas 

processadores após gerentes de departamento tomarem decisões sobre contratação, 

demissão e promoções. Nosso sistema diz que o RH pode dizer não."  

Isto tudo soa muito elevado e ideal e é fácil ter a impressão de que a Toyota 

é uma empresa utópica ou que tudo isto deve ser uma fachada. Não é o caso. A Toyota é 

muito sincera em acreditar que a competitividade depende do TPS forte, que por sua vez 

depende do desenvolvimento de pessoas altamente capazes, com um alto nível de confiança. 

O RH atua como o guardião da confiança. Isto não significa que as pessoas são perfeitas ou 

que o sistema da Toyota é perfeito. Mais uma vez, a premissa subjacente com base no 

pensamento oriental é que nada é sempre perfeito e nunca podemos saber todas as maneiras 

por meio das quais o sistema irá falhar. Nem podemos prever exatamente o que as pessoas 

vão fazer. Um caso realmente levou a esta lição de casa na fábrica da Toyota em Georgetown, 

Kentucky (TMMK). Em seguida, vamos expor alguns detalhes deste caso. Ilustra que a 

Toyota é baseada em pessoas e as pessoas não são perfeitas. Também ilustra a seriedade com 

que a Toyota encara a proteção da confiança e o poder de resolver um problema em sua 

cultura. 

3 Reestruturação do RH como resultado de um problema crítico  

3.1 Entendendo o problema  

Como a primeira fábrica de montagem da Toyota totalmente de sua 

propriedade nos EUA, TMMK foi vista como uma importante fonte de aprendizado para 

futuras plantas no exterior. Em 1997, a planta teve sua primeira crise real de RH, que revelou 

sérias fraquezas no sistema e uma falta de consciência da gestão sobre estas fraquezas.  

O problema que finalmente chamou a atenção da gestão foi uma situação 

de assédio sexual que estava ocorrendo no departamento de pintura, envolvendo 

supervisores e membros da administração. Assim que os representantes de RH e a equipe de 

gerenciamento descobriram o problema, ele foi atacado com o padrão Toyota. Os 

representantes de RH começaram a entrevistar membros da equipe para obter os fatos, mas 

foi rapidamente verificado que eles não eram confiáveis e era por isto que ninguém os tinha 

procurado anteriormente. Os representantes de RH foram vistos como membros da gestão, 
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e, portanto, parte do problema e não a solução. A gerência de RH decidiu contratar uma 

equipe de investigação externa para fazer as entrevistas com os membros da equipe e a gestão.  

Através deste processo os fatos foram surgindo e se revelaram chocantes 

para a gestão, que até este ponto pensava que tinha criado um ambiente justo e seguro para 

os membros da equipe. Havia um grupo de supervisores e membros da administração que 

não estavam se comportando de acordo com os valores e padrões declarados da Toyota. A 

ação disciplinar, incluindo todas as alternativas, até a rescisão para alguns, foi iniciada. Foram 

dez anos na montagem da planta, e a planta tinha sido vista como um modelo para as relações 

com os funcionários até aquele ponto. Muitos pensaram que a empresa iria tentar minimizar, 

justificar e defender o que tinha acontecido. Esta atitude seria contra o princípio Toyota Way 

de surgimento e resolução de problemas. A mensagem para a imprensa e os membros da 

equipe era a mesma: nós erramos; os sistemas que se encontram em vigor para identificar e 

lidar com essas questões falhou conosco; e nós vamos investigar, encontrar a origem, e 

corrigir o problema.  

Foi exatamente o que aconteceu. A empresa contratou consultores 

externos para ajudar porque parte do problema era que os membros da equipe tinham 

perdido a confiança no RH e de seus representantes na área. Houve reuniões especiais de 

membros da equipe e grupos focais, realizadas para conversar com os membros da equipe e 

obter sua perspectiva sobre a causa e possíveis contramedidas.  

Dois temas principais de questões vieram à tona. O primeiro foi que a 

planta teria que voltar a seguir os valores do Toyota Way, e a equipe de gerenciamento teria 

que ser responsável por alcançar tal objetivo. O segunda foi que a fábrica precisava abordar 

a organização do RH e o fato de que os representantes não tinham a confiança necessária 

para enfrentar o problema, conforme afirmado de início.  

Observe que os problemas foram definidos muito mais amplamente do 

que os incidentes específicos de assédio sexual. Na resolução de problemas da Toyota, o 

processo de 'cinco porquês' leva a continuar a apurar causas básicas até que você chegue às 

causas do sistema subjacente. Simplesmente fixar a causa próxima – como assédio sexual e 

os indivíduos envolvidos – não impediria que o problema (ou semelhante) ocorresse 

novamente. Além disto, há outros problemas que ocorrem quando a gestão não está 

adotando os valores Toyota e o RH não é confiável, e estes problemas permaneceriam se 

apenas a questão de assédio sexual fosse abordada. 
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3.2 De volta ao básico – valores  

Para implementar a atividade de melhoria e se passar a seguir os valores, 

mais grupos focais com a gestão e membros da equipe foram efetivados, os valores da 

empresa foram especificamente definidos, e depois foram geradas ideias sobre como melhor 

responsabilizar todos por segui-los. Os membros da equipe e os gerentes concordaram 

mutuamente com uma visão e um conjunto específico de valores que definiria a planta de 

Georgetown. Eles eram:  

Nossa visão: ser uma empresa respeitada mundialmente por produzir 

veículos da mais alta qualidade pelo menor custo em um ambiente seguro. Vamos conseguir 

isto seguindo os princípios do TPS, promovendo respeito mútuo, vivendo nossos valores, e 

mantendo um ambiente de aprendizado contínuo.  

Nossos valores:  

• Segurança: para tornar a segurança e a saúde prioritárias, aceitamos a 

responsabilidade individual por nossa própria segurança, assim como 

outras.  

• Satisfação do cliente: para ganhar e manter o respeito de nossos 

clientes internos e externos e sua lealdade, vivemos por nossa filosofia 

de que o "próximo processo é nosso cliente".  

• Respeito: para alcançar um ambiente onde todos os membros da 

equipe tratem os demais com dignidade, confiem uns nos outros, e se 

preocupam com o trabalho que fazemos, fomentamos iniciativa e 

criatividade.  

• Integridade: para demonstrar os mais altos padrões éticos em todas as 

interações, devemos nos dedicar aos nossos compromissos, admitir 

nossas deficiências e agir como cidadãos corporativos 

ambientalmente, socialmente e economicamente responsáveis.  

• Trabalho em equipe: para garantir o sucesso da nossa empresa, cada 

membro da equipe tem responsabilidade de trabalhar em conjunto, e 

se comunicarem com honestidade, compartilharem ideias e garantirem 

compreensão dos membros da equipe. 

• Melhoria contínua: para contribuir para nosso sucesso e 

competitividade a longo prazo, assumimos a responsabilidade de 
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melhorar a nós mesmos, nossos processos e nossos produtos através 

do pensamento inovador, e continuamente nos desafiarmos a 

melhorar, a ter orgulho do nosso trabalho e a desempenhar um papel 

ativo em fazer da TMMK uma empresa melhor.  

Então todos concordaram em seguir os sistemas já instalados para 

“acender a luz” (como puxar o cabo para parar a linha) no caso de a planta não estar 

atendendo aos padrões representados por estes valores. Os sistemas já em vigor incluíam 

canais de comunicação regulares, como reuniões de membros da equipe e um sistema de 

chamada direta.  

Por conta da desconfiança em relação ao departamento de RH, uma nova 

linha direta também foi criada, conhecida como “linha direta de conformidade corporativa”, 

e foi dirigida diretamente para o escritório do Presidente. Tornou-se, de fato, um controle e 

equilíbrio na divisão de RH.  

Os membros da equipe também tiveram a ideia de instituir um "sistema 

de cartão" de valor, a fim de dar feedback imediato a qualquer pessoa na empresa, incluindo 

gerentes, se eles não estivessem seguindo os valores. As cartas funcionavam como as que são 

usadas por um árbitro de futebol. Cada membro da equipe tinha um livreto de bolso que 

incluía um conjunto dos valores, os comportamentos esperados, e três cartas nas cores verde, 

amarelo e vermelho. Quando alguém observava outra pessoa demonstrando os valores da 

empresa, como parar o que eles estavam fazendo para ajudar um companheiro de equipe, 

eram brindados com o cartão verde. O cartão amarelo era usado para “avisar” outra pessoa 

ou todo o grupo se eles estavam chegando perto da “linha”, enquanto o vermelho era usado 

para que os outros soubessem que a “linha” tinha sido cruzada. Não era incomum estar em 

uma reunião e ver cartões amarelos ou vermelhos saírem, no caso de “fofocas” começando, 

ou de alguns comentários depreciativos ou mesmo de piadas sobre o comportamento alheio. 

Parece um pouco brega, mas o sistema era uma grande e séria ferramenta, e divertido o 

suficiente para ser utilizado, a fim de ajudar a cimentar os comportamentos desejados por 

todos.  

Esta não é uma ferramenta permanente e tem uma vida útil limitada após 

a qual as pessoas se cansam dela, mas esta é a razão pela qual a melhoria contínua é necessária.  

3.3 A reorganização do RH 
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Ao mesmo tempo em que o incremento dos valores estava acontecendo, 

o RH também estava olhando para si mesmo no espelho para determinar o que precisava ser 

feito. No estilo Toyota adequado, houve um olhar honesto para a situação em comparação 

com o padrão. O padrão para o RH é manter os valores da empresa e a parceria com a 

fabricação, a fim de chegar aos objetivos do negócio. A realidade da situação era que nenhum 

destes dois objetivos estava sendo cumprido. Havia muitos dados dos indicadores da 

empresa para comprovar isto, incluindo dados do sistema Hotline Call, uma pesquisa de 

opinião regular e de reuniões de membros da equipe. Com a lacuna identificada, era hora de 

começar a trabalhar na resolução de problemas.  

Rotineiramente na Toyota problemas identificados são resolvidos 

mediante uma equipe multifuncional e composta por vários níveis, permitindo-lhe que use o 

processo de resolução de problemas e capacitando-a a tomar as decisões necessárias para 

cuidar dos problemas. Neste caso, uma equipe de gestão sênior desenvolveu os objetivos da 

atividade e diretrizes, atuando como um "comitê de direção" para uma equipe de trabalho. 

Os objetivos ou resultados da atividade foram identificados como:  

• melhor trabalho em equipe dentro do RH e com a fabricação  

• desenvolvimento de habilidades individuais em RH  

• integração dos princípios do RH em cada seção  

• maior flexibilidade na força de trabalho  

• melhor comunicação e acesso ao RH para os membros da equipe  

• maior consistência das implicações políticas em todas as áreas de 

fabricação.  

A equipe de trabalho foi composta pelo gerente assistente e níveis de 

especialista dentro do Departamento de RH. Eles receberam as seguintes instruções:  

• coletar informações dos clientes (os membros da equipe e a gestão da 

fabricação)  

• promover comparações com outras organizações  

• mapear todos os processos e fluxos atuais  

• listar todas as funções atuais dos membros  

• identificar os principais papéis do RH e, em seguida, alinhar a 

organização de acordo  
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• operar dentro de restrições orçamentárias.   

A equipe de trabalho passou vários meses recebendo informações dos 

clientes e de outras organizações e, em seguida, mais dois meses de análise. Eles olharam 

para a estrutura vigente da organização de RH, como mostrado na Figura 2. A equipe 

descobriu que o maior problema com o leiaute vigente foi que o RH se situava literalmente 

e figurativamente além das seções de fabricação e não fazia um bom trabalho em parceria 

com eles nem estava disponível para os membros da equipe ou construindo uma relação de 

confiança.  

A equipe também encontrou um problema com a estrutura e o papel do 

representante de RH. A TMMK tinha o representante advogando pelos membros da equipe 

um dia, mas se o membro da equipe entrasse em situação de ação corretiva, o mesmo 

representante poderia estar sentado do outro lado do membro da equipe na mesa encarregada 

da investigação e do processo disciplinar. Era uma consequência lógica para os membros da 

equipe enxergarem os representantes de RH como advogados mais da gestão do que dos 

membros da equipe, e como resultado eles não contavam quando havia um problema. 

Figura 2 Leiaute anterior do RH no TMMK  
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A última coisa que a equipe descobriu foi que os representantes estavam 

gastando a maior parte de seu tempo em questões administrativas de membros da equipe. 

Eles estavam respondendo perguntas sobre piquenique, datas e benefícios de licença 

funerária para uma cunhada, mas não resolviam os problemas que os membros da equipe 

estavam tendo. Responder a perguntas administrativas é o papel comum do RH em empresas 

tradicionais, mas não representava o que a Toyota estava procurando.  

Como resultado, a equipe propôs então que a organização “novo RH” 

fosse estruturada em torno de quatro funções-chave com as funções correspondentes: 

Parceiros estratégicos 

• Atuar como parte integrante da equipe de negócios  

• Envolver a equipe de negócios em auditorias organizacionais 

sistemáticas, resultando em prioridades claras  

• Fornecer recursos de RH para o negócio  

• Possuir uma compreensão clara das condições atuais do negócio 

(internas e externas)  

Especialistas administrativos  

• Desenvolver e gerenciar diretrizes, planos e políticas para gerenciar 

efetivamente o RH  

• Atuar como consultores em suas áreas de atuação, apoiando outros 

profissionais de RH e outros clientes de RH  

• Assumir a responsabilidade pela melhoria contínua em programas e 

operações. 

Funcionários campeões  

• Zelar pelas necessidades dos funcionários e expressar as preocupações 

da gestão sobre as relações com os funcionários  

• Conhecer os funcionários e antecipar suas preocupações e problemas  

• Estar disponível e acessível pelos funcionários  

• Ser especialista em auxiliar os funcionários com suas preocupações  

• Fornecer aos funcionários os recursos necessários para se 

comprometerem com os objetivos da empresa.  
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Agentes de mudança  

• Influenciar e impulsionar estratégias de mudança organizacional em 

apoio aos objetivos de negócios  

• Gerenciar o processo para garantir uma gestão de mudanças bem-

sucedida  

• Tomar continuamente o pulso da organização em relação tanto ao 

público interno quanto ao externo  

• Permanecer atualizado sobre ferramentas e práticas de mudança, a fim 

de gerenciar eficientemente a mudança e responder às exigências da 

organização.  

A equipe também propôs uma nova estrutura de RH e leiaute físico a fim 

de facilitar estes quatro papéis. A nova estrutura é ilustrada na Figura 3.  

Figura 3 Leiaute revisado de RH no TMMK  
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desempenhar o papel de advogado dos membros da equipe. Esta equipe desempenhou as 

funções de RH tanto dos campeões de funcionários quanto dos parceiros estratégicos. Os 

papéis das equipes incluíam:  

• desenvolvimento: desenvolvimento no trabalho, melhoria de 

processos, seção específica para treinamento e aconselhamento e outra 

para negócios e planejamento estratégico  

• relações com os funcionários: advogado dos empregados, resoluções 

de preocupação, revisões por pares, segurança e saúde  

• sistemas de RH: promoções assalariadas até gerente assistente, 

relações assalariadas, treinamento para membros assalariados.  

A mudança resultou em uma parceria mutuamente benéfica entre a 

fabricação e o RH. RH e fabricação passaram a trabalhar nos planos anuais de negócios em 

conjunto, resultando em melhor colaboração e integração dos dois departamentos, enquanto 

ao mesmo tempo se impediu que algumas das preocupações dos membros da equipe 

aparecessem como costumava acontecer. 

A mudança abordou o problema de existirem "silos" na organização. Ao 

mesmo tempo, o desenho foi estruturado para evitar apenas tomar os silos de RH e 

fabricação, transformá-los horizontalmente e criar estruturas interligadas. Em outras 

palavras, se o RH e a fabricação são dois silos e a Toyota divide o RH em miniequipes para 

trabalhar mais perto com a gestão, isto vai ajudar a colaboração de cada um, mas tornará 

mais difícil garantir a equidade e consistência em todos os departamentos. Por esta razão, a 

equipe recomendou que ainda houvesse um grupo central de administração de RH, que seria 

dividido em certas funções a fim de abordar as questões que foram destacadas.  

Este grupo central de RH foi formado a fim de conectar o resto das 

equipes para atingirem consistência e justiça e serem a janela para a sede da Toyota na 

América do Norte.  

O grupo consistia nas seguintes funções:  

• Pessoal: cômputo de benefícios, folha de pagamento, pessoal e 

recrutamento, sistema de transferência; 

• Saúde e segurança: licença para tratamento de saúde, suporte à 

ergonomia, sintoma precoce, apoio à investigação de sintomas 
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precoces, licença familiar e médica, legislação norte-americana sobre 

pessoas com deficiência, relatório de dados, avaliação de saúde em 

contratações, avaliação da saúde dos trabalhadores  

• Relações com os funcionários: desenvolvimento e treinamento de 

políticas, comunicações e reconhecimento  

• Treinamento: processo de promoção, treinamento de líder de equipe, 

treinamento de resolução de problemas, círculos de qualidade e 

sugestões, treinamento em toda a planta.  

Este grupo central adquiriu a capacidade de se concentrar no 

planejamento e na definição de políticas e de se tornarem os especialistas em suas respectivas 

áreas. Por exemplo, a fim de abordar a questão de os representantes de RH gastarem a maior 

parte de seu tempo com questões administrativas, o grupo recomendou a criação de um call 

center central que todos os membros da equipe pudessem chamar ou visitar para fazer suas 

"perguntas gerais". Todas as preocupações foram rastreadas por computador, com base em 

duas razões.  

A primeira era a necessidade de se ter certeza de que a questão ou 

preocupação foi levada ao seu desfecho dentro de um tempo padrão. Isto reconstruiria nos 

membros da equipe a confiança que depositavam no RH, porque não os deixaria esperando 

indefinidamente por uma resposta.  

A segunda razão foi a melhoria contínua. O rastreamento do computador 

também permitiu que o grupo identificasse as perguntas mais frequentes e, em seguida, 

aplicasse o método de resolução de problemas para contornar a quebra do sistema que 

originou a chamada feita pelo membro da equipe. Cada chamada foi tratada como um 

defeito, com a suposição de que deveria haver um problema em algum sistema, treinamento 

ou comunicação que estivesse fazendo com que o membro da equipe fosse obrigado a fazer 

a pergunta. Um dos questionamentos mais frequentes incidiu sobre o sistema de 

transferência, a partir do interesse manifestado pelos membros da equipe de conhecer onde 

se encontravam "na fila" para se transferirem para outro departamento. Outra questão muito 

enfrentada foram os benefícios – sobre que vantagens haviam sido pagas e quais não foram.  

A equipe resolveu a maior parte dos problemas implementando quiosques 

de computador em todos os refeitórios. Estes foram projetados para ser simples de entender 

e usar, para que o sistema de transferência se tornasse um processo de "autoatendimento" 
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sem papel. Como resultado, os membros da equipe poderiam se inscrever e, em seguida, 

verificar seu próprio status a qualquer momento sem precisar de ajuda do representante ou 

do escritório de apoio. Ao atender as chamadas de forma prioritária e resolver os problemas 

um a um, o grupo de RH conseguiu reduzir consideravelmente o número de problemas da 

equipe e de membros que precisavam de ajuda, o que resultou em menos especialistas em 

RH necessários para responder a estas preocupações. Estes especialistas foram então 

liberados para realizar mais "tarefas de valor agregado" como descrito nesta seção. Um 

resumo dos resultados é mostrado na Tabela 1.  

Tabela 1 Melhorias resultantes da implementação da equipe 'uma parada'  

 Depois do 
aprimoramento 

Antes do 
aprimoramento 

Número médio de chamadas por mês 3052 7864 

Número de horas por semana necessárias para lidar 
com todas as chamadas 

18,5 65 

Funcionários encarregadas de responder às chamadas 2 6 

 

Duas outras equipes foram montadas como parte do grupo de 

administração central. A fim de evitar a necessidade de que o representante de RH nas 

equipes de fabricação fizesse parte da investigação disciplinar incidente sobre um membro 

da equipe, uma equipe separada 'I' (Investigação) foi formada para este fim. Ter uma equipe 

de quatro a cinco especialistas desempenhando este papel para toda a planta não só ajudou 

a reconstruir a confiança com o representante de RH em cada seção, mas também melhorou 

a equidade e a consistência do processo de investigação, porque havia apenas algumas 

pessoas fazendo isso em vez de 20-30.  

A equipe final do grupo de administração central foi criada para ser um 

projeto e grupo de planejamento. Seu papel foi projetado para ser o "agente de mudança" da 

empresa, em parceria com as seções de fabricação, a fim de trabalhar em melhorias em áreas 

como:  

• gestão e desenvolvimento organizacional  

• desenvolvimento interno do TPS  

• desenvolvimento de fornecedores  

• comparação com outras companhias no que diz respeito à segurança 

e à interligação com afiliados como parte de uma rede global.  
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Pete Gritton, vice-presidente de RH da TMMK e da fabricação norte-

americana, resume como esta reestruturação ajudou a fábrica de Georgetown com o 

desenvolvimento e a sustentação da Cultura Toyota34: 

"Quem é o cliente do RH? É todo mundo. Nossa missão é garantir que 

teremos a utilização máxima de todas as nossas pessoas desde empregados da base, um vice-

presidente ou quem quer que seja. Todo mundo é o cliente e estamos tentando alcançar um 

negócio de sucesso, o que requer que todos operem no nível máximo. É do sucesso da 

empresa que estamos atrás. Com o RH há um perigo potencial de burocracia, mas se o RH 

é configurado corretamente, ele não há de ser assim.  

“A reestruturação nos tirou do papel de ‘polícia de RH’ e colocou o RH 

no terreno onde precisamos estar. Em vez de gerenciar a partir da ‘Torre Administrativa de 

Marfim’, enviamos pessoas de RH para o front, para trabalhar diretamente com a gestão. 

Tínhamos chegado ao ponto de maturação da convicção de que era hora de trabalhar mais 

de perto com a fabricação, e era hora de compartilhar autoridade com a fabricação – para 

fazer parceria com a fabricação.  

Isto deu às pessoas da fabricação uma nova perspectiva. Antes, estávamos 

encravados em silos incomunicáveis. Se ocorresse um problema de desempenho, o gerente 

poderia começar conversando com as pessoas de relações dos funcionários e ouvir delas que 

o problema era com o treinamento e, em seguida, ir para o pessoal de treinamento, que por 

sua vez diria que poderia ser uma questão de habilidades e o que o problema precisava ser 

repassado para as pessoas de desenvolvimento, o gerente estava indo de grupo para grupo, e 

é aí que a burocracia vem. Com o novo sistema, tudo o que o gerente tinha que fazer era 

falar com uma equipe sentada bem perto dele, a equipe cobriria todas as funções, teria 

conexão com o RH central e o gerente não teria que se preocupar mais com isto. Ao mesmo 

tempo, nosso papel tornou-se o de defensores dos funcionários, para dar aos membros da 

equipe a certeza de que receberiam tratamento justo, com base na convicção de que existem 

sistemas para garantir que os valores estão sendo seguidos corretamente.” 

4 Confiança e cultura de melhoria fazem tudo funcionar  

Há muitas características distintas na cultura Toyota, mas a central é que 

as pessoas da Toyota confiam umas nas outras em um grau incomum para uma grande 

 
34 Entrevista pessoal na fábrica da Toyota em Georgetown, Kentucky, 21 de junho de 2006. 
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corporação. Além disso, presume-se que todos são responsáveis pela melhoria contínua por 

meio do “plano de verificação imediata” (PDCA35). PDCA tornou-se mais que uma 

ferramenta e passou a ser parte integrante da cultura – provavelmente uma das coisas mais 

difíceis de ensinar nos EUA.  

O PDCA é na verdade contrário a muitos aspectos da cultura ocidental. 

Com um estranho desejo de obter resultados e passar para o próximo problema, somos fortes 

sobre o fazer e fracos no planejamento, na verificação e em outras ações. Apenas "continue 

com isso" é um refrão comum. A melhoria contínua via PDCA tornou-se enraizada na 

cultura Toyota em um nível muito profundo e anda de mãos dadas com um nível profundo 

de confiança. Replicar isto em outras empresas constitui, sem dúvida, a parte mais 

desafiadora de aprender com o Toyota Way.  

Uma das perguntas mais comuns feitas sobre a Toyota é como as pessoas 

são recompensadas para melhoria contínua. Como a TMMK recebe 90.000 sugestões de 

funcionários por ano? Como a Toyota consegue que os funcionários remunerados por hora 

contribuam para problemas que afetam os negócios? Deve haver grandes pagamentos em 

dinheiro associados a sugestões de funcionários. Eles ficam surpresos ao saber que a Toyota 

intencionalmente desestimula recompensas em dinheiro. Na verdade, a maioria das empresas 

dos EUA têm sistemas muito mais elaborados de avaliação de desempenho e de remuneração 

por desempenho.  

No livro A Great Place to Work, Levering (1988) pesquisou uma série de 

empresas onde os funcionários relataram que trabalhavam em ótimos lugares. Ele encontrou 

o denominador comum entre estas empresas no fato de que todas elas enfatizaram relações 

construídas sobre a confiança. Ele também descobriu que estas relações transcorrem e fluem, 

com base na quantidade de confiança no "banco de confiança". As políticas, programas e 

processos, e como eles são comunicados e realizados pelos líderes da organização determina 

quanta confiança está na “conta bancária”.  

Empresas como a Toyota constroem suas contas de confiança através de 

interações diárias entre os membros. Eles constroem uma cultura de interação que permite 

que os membros sintam que são parte de uma família ou de uma parceria, em vez de apenas 

de um negócio ou um trabalho. Robert Levering descreve dois tipos de interações nas 

 
35 Sigla da expressão original “Plan-Do-Check-Act” (NT). 
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empresas. No primeiro, os comportamentos típicos são baseados em “interações de 

mercadorias” onde há uma mentalidade de "isto para isto"; ou seja, de cronometrar tantas 

horas para ganhar um salário. O segundo, baseado em “interações de confiança”, é um tipo 

de economia “presente”, onde as coisas são trocadas sem compensação direta, com base na 

confiança e parceria. O exemplo dado é a relação que existe entre os vizinhos: um vizinho 

sai de férias enquanto o outro voluntariamente coleta os jornais e o correio e rega o jardim 

de flores. Não há troca de dinheiro, apenas troca de confiança e relacionamento. Da próxima 

vez que o outro vizinho começar um projeto, digamos, construindo um galpão, o primeiro 

virá e passará o dia ajudando-o.  

A Tabela 2 compara e contrasta esses dois tipos de interações. A interação 

de confiança é muito mais desafiadora de sustentar em comparação com a interação com as 

mercadorias. Na interação baseada em mercadoria, a empresa oferece um pacote de 

compensação formalmente documentado, a cada ano o chefe claramente aponta como o 

empregado vai ser avaliado e o que conquistará se alcançar as medidas, e o ano passa desta 

forma. Melhor ainda se o trabalho permitir dar uma recompensa por cada instância de bom 

comportamento, como uma pessoa de vendas que recebe uma comissão para cada venda, 

então o sistema é muito bem autossustentável. O problema é que não é possível medir tudo 

o que se desejava. Na fabricação isto incluiria qualidade, segurança, redução de custos, 

entrega pontual dos produtos certos no momento certo e baixo inventário. Empresas com 

sistemas de taxa de peça pagam aos funcionários pelo número de peças que eles produzem 

e recebem um considerável número de peças, mas não necessariamente as peças certas ou 

peças de alta qualidade e elas definitivamente não conseguem que os funcionários parem para 

trabalhar juntos e resolver problemas.  

A interação de confiança requer confiança de ambas as partes e, a longo 

prazo, a vontade de cada integrante de segurar sua parte do acordo. Se a confiança quebrar, 

pode apagar anos de fair play na mente da pessoa que se sente injustiçada. O exemplo anterior 

de assédio sexual na TMMK ilustra o quão frágil a confiança pode ser e o grande esforço da 

gestão Toyota para reparar o dano. O papel do RH na Toyota é monitorar e manter a 

economia baseada na confiança.  

Tabela 2 Duas visões do relacionamento empresa-funcionário 

Interação de mercadorias Interação de confiança 
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Troca uma por uma 
Troca justa, que funciona por si própria ao 
longo do tempo 

Baixo risco Alto risco 

Fácil de corrigir a má troca Traições difíceis de reparar 

Relacionamento deve ser renovado após 
cada troca 

Relacionamento Aberto 

Termos disponíveis para todos Termos altamente personalizados 

Cada lado maximiza sua vantagem às custas 
do outro lado  

Ambos os lados desistem de algo para o 
bem comum 

O objetivo é a vantagem individual O objetivo é o crescimento mútuo 

A moeda é dinheiro A moeda é confiança 

Fonte: Adaptado de Levering (1988) 

5 Gestão enxuta vista como um kit de ferramentas técnicas está destinada a falhar  

A maioria das empresas vê a gestão enxuta como um programa para 

eliminar o desperdício, ou seja, uma metodologia a ser implementada. As operações são 

"enxugadas" e a suposição é que se bem treinados, os especialistas implementarão 

adequadamente as ferramentas e os ganhos de eficiência serão autossustentáveis. 

Infelizmente estas empresas estão perdendo a própria essência do TPS.  

O TPS visa desenvolver intencionalmente sistemas frágeis que dependem 

muito das pessoas. Sem pessoas altamente capazes e motivadas resolvendo rigorosamente 

problemas, a gestão enxuta irá falhar e existirá, inevitavelmente, pouco backup. Os redutos 

destinados a reparos desaparecerão. O inventário que armazena as operações desaparecerá. 

Este é um sistema que pode ser arriscado e estressante se a gestão e a força de trabalho não 

forem altamente capazes e faltar confiança no sistema, assim como a confiança de uns 

membros nos outros.  

A lógica subjacente por trás da implantação da gestão enxuta e voltada à 

qualidade como ferramentas é resumida na Figura 4. O processo de implantação é visto como 

um programa e as metas são tipicamente quantificadas em dólares. Como podemos eliminar 

desperdícios e variações e obter a redução do custo unitário de produção? As metas de 

melhoria podem incluir a redução do trabalho, o inventário ou problemas de qualidade. Estes 

são traduzidos em economias de dólar que são roladas até o nível da empresa para relatar o 

retorno global sobre o investimento do programa. O programa é operacionalizado por meio 

do treinamento de especialistas de faixa preta que implantam as ferramentas. Os executivos 

delegam a responsabilidade a estes faixas preta. Muitas empresas relataram impressionante 
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economia de custos a partir de gestão enxuta e voltada à obtenção de qualidade. Em nossa 

experiência visitando e trabalhando com estas empresas a implementação real no front é 

geralmente muito escassa. Há casos isolados de resolução de problemas e de resíduos 

eliminados, mas ainda há um fluxo geral deficiente no conjunto da empresa. Além disto, as 

pessoas que fazem o trabalho não estão envolvidas em melhoria e, como resultado, os novos 

processos muitas vezes revertem de volta à sua forma antiga.  
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Figura 4 Abordagem tradicional de empresas para obtenção de qualidade a baixo 
custo 
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A abordagem da Toyota é muito mais ampla e holística como representado 

pela Figura 5. Começa com uma filosofia de que a força da empresa é baseada em 

aprimoramento e respeito às pessoas. A medição do sucesso é multidimensional e reflete o 

sucesso da empresa, não projetos específicos. A hierarquia de liderança não está lá para 

delegar melhoria para especialistas faixa preta, mas sim líderes em todos os níveis, que jogam 

um papel integral na melhoria diária e estes líderes são instrutores para desenvolver os 

membros da equipe. Há um amplo conjunto de métodos disponíveis para melhoria, mas a 

unidade social de melhoria é principalmente ao nível do grupo de trabalho liderado por um 

líder de grupo. O líder do grupo é apoiado por líderes de equipes frequentemente, o que 

facilita o aprimoramento no nível de membro da equipe. A melhoria não é focada apenas em 

grandes projetos enxutos, porque a maioria consiste em pequenas melhorias lideradas por 

membros da equipe alocada ao front, para que haja forte propriedade do processo e 

resultados (Liker e Meier, 2006). Ao longo do tempo, a melhoria contínua, identificando e 

resolvendo problemas, fortalece a empresa, que pode ser considerada uma organização de 

aprendizagem.  

Devemos reenfatizar que a Toyota é feita de pessoas e as pessoas são 

altamente diferentes entre si e até mesmo a mesma pessoa muda ao longo do tempo. Então 

não são todas as ações de cada pessoa todos os dias que apoiam o ideal da cultura Toyota. O 

que se destaca na Toyota é a capacidade de reconhecer problemas com precisão e 

honestidade e resolvê-los com grande rigor.  
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Figura 5 Abordagem toyota para desenvolver o Toyota Way  
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A Toyota fornece um exemplo de uma organização de aprendizagem que 

é real e bem-sucedida. É um sucesso para os donos do negócio e para os associados da 

equipe. Começa com a suposição de que as pessoas são o recurso mais importante, que 

precisa ser nutrido, desenvolvido e desafiado. A gestão de RH é uma das funções mais 

visíveis e importantes da empresa, pois os seres humanos são o único recurso competitivo 

que não pode ser copiado.  
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