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Resumo:Esse trabalho consiste em um estudo da administração pública e aborda a avaliação de
desempenho na percepção dos gestores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública
de comunicação. Tem como objetivo identificar a percepção dos gestores da Região de Vendas
02/ES/Sul sobre o método de avaliação de desempenho utilizado pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos. A revisão da literatura desenvolvida conceitua e apresenta pontos relevantes da
administração pública e da avaliação de desempenho. Utilizou-se como metodologia para os objetivos, a
pesquisa descritiva; para os procedimentos de coleta de dados, a pesquisa bibliográfica, documental e de
levantamento. Por meio de um questionário, trinta e nove profissionais, que correspondem a cem por
cento da população pesquisada, manifestaram sua percepção sobre o Gerenciamento de Competências e
Resultados, método de avaliação desenvolvido e utilizado pela empresa. Depois de tabulados, todos os
dados foram analisados qualitativa e quantitativamente, de acordo com a necessidade, utilizando o apoio
do Excel como suporte para análise das médias de respostas. O surpreendente resultado obtido foi que os
gestores têm conhecimento do método e o percebem como importante para a empresa de forma geral,
mas não percebem a mesma importância para a gestão da unidade na qual atuam.
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1 INTRODUÇÃO 

No período do Estado Liberal, a administração pública era restrita ao governo. Mas a 
partir do momento em que o Estado englobou para si outras responsabilidades, veio a 
necessidade de um olhar sobre novas formas de gestão pública, incorporando métodos 
próprios do segundo setor e promovendo transformações na busca de resultados com 
excelência (DI PIETRO, 2005).  

 A mudança resultou no surgimento de um novo conceito sobre gestão pública no 
mundo, em resposta à crise do Estado, como forma de reduzir custos. Chamada de nova 
administração pública ou administração pública gerencial, é orientada para o cidadão, 
incentiva a criatividade e a inovação e, principalmente, apresenta-se como forma de coibir a 
corrupção, preservando os interesses públicos (PEREIRA; SPINK, 2006). 

O tema apresentado para estudo é relevante por si mesmo, pois avaliar, alinhar e 
influenciar o elemento humano a favor da organização sempre foram desafios para líderes no 
decorrer da história da administração científica. Por serem peças fundamentais no 
desenvolvimento das empresas, a reflexão sobre o desempenho das pessoas que nela estão 
inseridas e a percepção do gestor nesse processo tornam-se ferramentas essenciais para a 
tomada de decisão. 

O tema torna-se ainda mais relevante, uma vez que o primeiro setor é hoje o maior 
empregador do país. O acesso ao quadro funcional da administração pública, seja ela direta ou 
indireta, se dá através dos Concursos Públicos, que hoje são mais concorridos do que muitos 
vestibulares de grandes universidades.  

Mais um ponto a ser levado em consideração é que os cargos de gestão no serviço 
público são ocupados por meio do processo seletivo interno.  Com a necessidade de viabilizar 
novos negócios e considerando as pessoas como meios fundamentais nesse processo, torna-se 
fundamental a análise da percepção dos gestores sobre o instrumento utilizado para a 
avaliação de desempenho organizacional, bem como uma auto-avaliação sobre o seu próprio 
desempenho.   

Para realização da presente pesquisa, utilizou-se dos métodos: descritivo, 
bibliográfico, documental e de levantamento de dados. O instrumento de coleta de dados 
elaborado foi um questionário. 

Este artigo está organizado em 04 seções além da introdução. A segunda parte aborda 
a pesquisa bibliográfica realizada, a terceira parte trata dos métodos da pesquisa, a quarta 
seção analisa e discute os dados obtidos e na quinta seção tem-se as considerações finais. 

2 O MODELO PÚBLICO BUROCRÁTICO E O MODELO PÚBLICO GERENCIAL 

Durante grande parte do século XX, autores clássicos apontaram a burocracia como 
garantia de um perfeito funcionamento dos negócios e serviços e sustentaram o ideal 
administrativo por ela descrito: dominação racional-legal, caracterizada por formalismo e 
impessoalidade (PAULA, 2005). 

Na atualidade, o termo burocracia pode ser definido como lentidão e exigência no 
exercício das atividades do primeiro setor (FERREIRA, 2000). É um termo depreciativo, 
usado de maneira geral para definir as organizações públicas do país (SECCHI, 2009). 

Dubrin (2006) indica que burocracia, no seu sentido original, é uma forma de 
organização, onde as regras e controles são definidos de maneira precisa e aponta três tipos de 
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autoridade nesse modelo: autoridade tradicional, com foco na cultura; autoridade carismática, 
com foco no líder; e autoridade racional-legal, com foco nas normas. 

Na visão de Dubrin (2006), as formas burocráticas de organização ainda hoje são 
relevantes, pois quando usadas de forma apropriada, possibilitam a execução de tarefas que 
seriam inviáveis se os profissionais trabalhassem de maneira independente. O controverso na 
burocracia é que seus componentes, especialmente em cargos de liderança, levam as regras ao 
extremo, podando a iniciativa e a criatividade, o que resulta num nível elevado de frustração 
por parte dos empregados. 

Na década de 80, surgiu no mundo um esforço dos governos para modernizar e 
agilizar a gestão pública. Pouco se sabe sobre sua causa, mas o Estado tem se proposto a 
acelerar a administração tornando-a eficiente e eficaz, bem como reduzir custos (PEREIRA; 
SPINK, 2006). 

Pereira (2008) acrescenta que a partir desse período a administração pública tomou um 
novo rumo, buscando a resolução de questionamentos da sociedade como tecnologia, 
eficiência, eficácia, efetividade, entre outros. 

Assim surgiu a administração pública gerencial ou nova gestão pública (new public 

management), um modelo emergente no mundo nas últimas décadas, que busca um novo 
modelo de gestão pública (SECCHI, 2009). Essa abordagem gerencial parte da crença num 
Estado que formula e estabelece políticas públicas e estratégias para a sociedade na área 
social, científica e tecnológica (PEREIRA; SPINK, 2006). 

Nessa idéia pública universal, duas questões se sobressaem: organizar governos que 
funcionem melhor e custem menos, e o que deve ser feito para isso – ou seja, um Estado mais 
barato e mais eficiente (PEREIRA; SPINK, 2006). 

Secchi (2009) informa que uma das dez premissas desse novo movimento gerencial é 
um governo de resultados, que deve adotar a administração por objetivos em todos os 
aspectos, inclusive na gestão de pessoas, avaliando o desempenho para que essa eficiência e 
essa eficácia sejam atingidas. 

Esse movimento começou na Nova Zelândia, Austrália e Reino Unido e se alastrou 
rapidamente por todo o mundo (PEREIRA; SPINK, 2006). 

Nos Estados Unidos, segundo Fevorini (2010), com a falência do modelo público 
burocrático, Osbone e Geabler instituíram um modelo de gestão pública empreendedora, 
pautada em dez princípios: competição entre fornecedores, controle das atividades pela 
sociedade, avaliação de desempenho, orientação por objetivos, visualização do usuário como 
cliente, foco na prevenção de problemas, exaltação à produção de recursos, autoridade 
descentralizada, busca de solução no mercado e assimilação de ações do primeiro e terceiro 
setores. 

Na Inglaterra, o setor público iniciou sua reestruturação nos anos 60, baseando sua 
nova fase “em três princípios: eficiência, abrangência e autonomia” (FEVORINI, 2010, p. 14) 
e adotou a Avaliação por Objetivos – APO – para definir cada setor governamental e 
promover uma avaliação dos seus resultados. Surge o consumirism dando relevância à 
flexibilidade e à qualidade, que prioriza o consumidor e inclui, além da estratégia, a reação da 
sociedade a essas estratégias (FEVORINI, 2010). 

Na América Latina, alguns pontos comuns nas estratégias adotadas: relacionamento 
estreito entre Estado e sociedade, aperfeiçoamento do Marco Legal, capacidade financeira 
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autônoma, desenvolvimento da capacidade individual de cada órgão público e estímulo ao 
capital intelectual (FEVORINI, 2010). 

No Brasil, a primeira tentativa de uma administração pública gerencial data de 1967, 
durante o mandato de Castelo Branco, que, através do Decreto-lei 200, promoveu uma radical 
descentralização no setor público brasileiro. Mais recentemente, na década de 90, a última 
tentativa, com a implantação do PDA no mandato de Fernando Henrique Cardoso (PEREIRA; 
SPINK, 2006). 

As tentativas de reforma na gestão pública brasileira quase sempre são alavancadas 
sem condições políticas de implantar objetivos de modernização. Somente por intermédio de 
intervenções estruturais no Estado brasileiro, como elevação dos padrões de desempenho do 
funcionalismo público, cobrança dos administradores e a consolidação de uma burocracia 
profissional e estável, será possível uma nova administração pública no país (MARTINS; 
PIERANTI, 2006). 

Sendo o modelo adotado o de uma “nova burocracia” ou uma administração gerencial, 
o fato é que o principal desafio desse modelo é definir que tipo de administração pública vai 
ser construída no século XXI, porque, a partir daí, virão as respostas sobre como lidar com os 
novos desafios econômicos e os permanentes problemas sociais (PEREIRA; SPINK, 2006). 

2.1 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

Na nossa vida diária avaliamos tudo que nos cerca e o mesmo acontece nas empresas. 
Elas têm necessidade de mensurar diferentes performances: financeira, operacional, vendas e, 
sobretudo, recursos humanos. São as pessoas quem fazem a organização crescer ou retroceder 
e, num mundo globalizado, o desempenho humano deve ser excelente para que a organização 
também o seja (CHIAVENATO, 1999). 

A avaliação de desempenho nasceu junto com a administração científica, pois mesmo 
empiricamente, Taylor com seu estudo dos tempos e movimentos e Ford com sua 
especialização na linha de montagem, já definiam padrões de avaliação para seus funcionários 
(BRANDÃO et al., 2008). 

No século XVIII, a avaliação de desempenho era feita de maneira sigilosa, sempre 
pela chefia imediata ao final do ano, época em que chegava à empresa um envelope lacrado 
com um carimbo de confidencial. Já nesse período a validade da avaliação era questionada, 
pois o resultado dessa avaliação não era divulgado e o empregado só tomava conhecimento 
quando era – ou não – promovido. O colaborador não tinha acesso nem mesmo aos 
indicadores de desempenho, ou seja, não tinha nenhuma noção de como estava sendo avaliado 
(GRAMIGNA, 2007). 

Gramigna (2007) relata que, além do autoritarismo na condução do processo, com 
freqüência as avaliações incorriam em injustiças, pois os superiores, detentores do poder, nem 
sempre estavam preparados para essa análise do funcionário e normalmente cometiam 
injustiças. 

No século XIX, o destaque era o desempenho no aspecto financeiro. A partir da 
década de 90, a qualidade e as competências pessoais passaram a agregar valor à medição de 
desempenho, com isso, aspectos não financeiros tornaram-se igualmente relevantes no 
desempenho organizacional (RAFAELI; MULLER, 2007).  

A crença de que avaliação de desempenho anual bastava para reunir informações 
suficientes para dizer aos empregados qual o seu desempenho, que treinamento deveriam 
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receber e para que cargos deveriam ser transferidos persistia. O setor de Recursos Humanos, 
na época Departamento de Pessoal, era visto como o dono do processo (ARAÚJO; FEIJÓ, 
2008). 

Chiavenato (1999) afirma que os empregados precisam tomar conhecimento do seu 
desempenho e que os principais motivos que levam as empresas hoje a adotarem um método 
de avaliação de desempenho são a decisão justa sobre aumento salarial, promoção ou 
demissão; orientação para o empregado sobre seu desempenho, podendo alinhar a conduta 
durante o processo; e dar conhecimento ao funcionário sobre o que a empresa pensa e espera 
dele. 

As organizações, sejam elas públicas ou privadas, reconheceram de tal maneira a 
importante ligação do desempenho humano com o desempenho empresarial, que, mais 
abrangente que avaliação, atualmente há a gestão do desempenho. Esta abrange planejamento, 
acompanhamento e avaliação, e seu objetivo é possibilitar o alcance das metas 
organizacionais e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento dos recursos humanos (SOUZA, 
2005).  

2.2 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Avaliação de desempenho sempre foi um tema polêmico nas empresas. Os desvios e 
particularidades característicos aos instrumentos de avaliação de desempenho se confrontam 
com a necessidade de medir os resultados dos processos, criando atritos (BRANDÃO et al., 
2008). 

Existem diversos métodos, dos mais tradicionais aos mais modernos, para avaliar 
pessoas, cada qual com suas peculiaridades (CHIAVENATO, 1999). 

A Escala Gráfica é o método mais utilizado, onde a avaliação é desenvolvida através 
de critérios pessoais e profissionais pré-estabelecidos: cada um dos itens a serem avaliados 
recebem uma pontuação que vai do fraco ao satisfatório (DESSLER, 2003).  Segundo 
Robbins (2003) é um dos métodos mais antigos, não possibilita uma avaliação profunda, mas 
dispensa um tempo menor para sua execução. 

O método da Escolha Forçada foi desenvolvido a partir da segunda guerra mundial, 
com o objetivo de selecionar os soldados que receberiam uma promoção (FEVORINI, 2010). 
Consiste numa avaliação através de afirmações em que o gestor define as que mais se aplicam 
ao avaliado, tendo como resultado os níveis: bom, médio ou fraco, sem informações 
adicionais sobre o desempenho (ARAÚJO; FEIJÓ, 2008). 

A Avaliação Escrita é o tipo de avaliação mais simplificada, em que o gestor escreve 
um texto narrando o histórico, ressaltando os pontos favoráveis e desfavoráveis no 
desempenho do empregado (ROBBINS, 2003). Araújo (2006) considera que, como não 
apresenta formulários e a escrita é livre, o gestor deve estar bem preparado para ser imparcial 
e conduzir a avaliação de forma transparente e equilibrada. 

A Pesquisa de Campo fundamenta-se na avaliação do gestor imediato com a equipe de 
gestão de avaliação de desempenho da empresa, na qual se examina a performance do 
avaliado através do seu comportamento (ARAÚJO; FEIJÓ, 2008). Para Araújo (2006), esse 
método avalia individualmente o colaborador inserido na equipe e, como a apuração do 
resultado é realizada através da análise conjunta entre gerente imediato e gerente geral do 
programa, torna mínima a inclinação para uma opinião pessoal do avaliador. 
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O Método dos Incidentes Críticos foca o desempenho positivo, que deve ser 
estimulado, e o desempenho negativo, que deve ser corrigido através de orientação 
sistemática (CHIAVENATO, 1999). Gramigna (2007) afirma que, para o sucesso desse 
modelo, deve ser registrado constantemente todos os fatos relacionados ao desempenho do 
avaliado. 

O Modelo Comparação dos Pares é muito simples e pouco eficiente, pois realiza uma 
comparação entre o desempenho de dois colaboradores ou entre um colaborador e a equipe da 
qual faz parte (ARAÚJO, 2006). Para Gramigna (2007), quanto maior o número de avaliados 
mais difícil torna-se essa comparação e, como conseqüência, a aplicabilidade desse modelo. 

A Avaliação por Objetivos – APO, criada em 1954 por Peter Drucker, tem a 
participação do gestor e sua equipe, na qual prevalece o comando vertical, o superior define 
os objetivos e repassa-os. É difundida como um método participativo, regida por três 
princípios: objetivos específicos, prazo e feedback (MAXIMIANO, 2004). 

Araújo (2006) analisa que esse método exige participação eficaz tanto do gestor 
quanto do empregado, pois o desempenho é mensurado a partir do alcance dos objetivos 
propostos e possibilita ao avaliado, ao conhecer esses objetivos, buscar o resultado otimizado. 
Drucker (2002) complementa ao informar que os gestores devem auxiliar sua equipe na busca 
dessa otimização e devem alinhar os objetivos individuais aos da organização, para que os 
resultados esperados sejam atingidos. 

Uma mudança marcante nos métodos de avaliação de desempenho é a evolução do 
profissional de um ser passivo para um agente de transformação no ambiente organizacional. 
Nessa transformação, esse novo conceito levou à criação de formas mais modernas de se 
avaliar o desempenho organizacional (DRUCKER, 2002). 

A Avaliação 360º é uma alternativa para a democratização na administração de 
recursos humanos, prevendo o recebimento de feedback dos que fazem parte do processo 
produtivo. Com o resultado em mãos, o avaliado parte para a correção e reajuste de sua 
atuação de forma a atender aos objetivos da organização (GRAMIGNA, 2007).  

Araújo (2006) acrescenta que na avaliação 360º, além do gestor, todas as pessoas do 
processo contribuem: colegas, fornecedores, clientes; e traz ganhos, no sentido de se ajustar 
tanto às necessidades externas quanto às internas da empresa, e perdas, se o avaliado não tem 
uma boa estrutura emocional para ouvir críticas sobre seu desempenho. 

O Balanced Scorecard – BSC é um método de medição e gestão do desempenho 
desenvolvido em 1992 por Robert Kaplan e David Norton, professores da Harvard 
(FEVORINI, 2010).  Tem como princípio “avaliar resultados a partir da mensuração de ativos 
tangíveis e intangíveis de uma empresa, como produtos e serviços de qualidade, funcionários 
competentes e motivados, processos eficientes e clientes satisfeitos” (BRANDÃO et al., 
2007, p. 881). 

Brandão et al. (2007) informam que esse modelo, o mais moderno em avaliação de 
desempenho, surgiu a partir da limitação dos sistemas tradicionais existentes e organiza-se em 
quatro perspectivas: financeira, cliente, interna e aprendizado.  

Os gestores, qualquer que seja o tamanho da empresa, são diretamente responsáveis 
por atingirem as metas e alocarem os recursos. Para uma administração de desempenho 
destacado, a eficiência, a eficácia e a competitividade devem caminhar juntas, nesta última, é 
necessário um desempenho superior ao do concorrente (MAXIMIANO, 2004). 
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2.3 VISÃO CRÍTICA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO SETOR PÚBLICO 

Avaliação de desempenho é normalmente utilizada de forma burocrática, sendo 
necessário reinventá-la e entendê-la como instrumento gerencial e de crescimento das pessoas 
na organização (LOTTA, 2002). 

As organizações são detentoras de profissionais habilidosos, competentes, capazes, 
com bagagem emocional e com limitações. O papel do gestor é apontar os pontos fortes e 
fracos para a excelência na prestação de serviços (FEVORINI, 2010). 

Segundo Camões; Pantoja; Bergue (2010), a maneira como a gestão de pessoas, assim 
como a avaliação de desempenho, é realizada hoje, deve-se a um leque de características 
comuns à grande maioria das organizações públicas e devem ser evitados: a rigidez imposta 
pela legislação, a falta de clareza do cidadão como razão de ser do serviço público, a 
remuneração desvinculada do desempenho e os limites à postura empreendedora e ausência 
de planejamento. 

Atualmente, quando pensamos numa organização, não nos remete a uma assimilação 
simples, pois o vínculo empregatício no país passou por profundas mudanças, tanto 
legislativas quanto políticas, econômicas e profissionais (FEVORINI, 2010). 

Num período em que a globalização é o eixo central, a gestão de recursos humanos, 
com seu controle, registros burocráticos e responsabilidade por pagamento, dá lugar à gestão 
de pessoas, planejando, treinando, direcionando, motivando e desenvolvendo (LOTTA, 2002). 

Uma das dificuldades das organizações é unir sistemáticas que sozinhas não atingem o 
resultado esperado, pois a confirmação do sucesso de um empreendimento está vinculado ao 
elo entre os objetivos propostos e o que é efetivamente realizado (RAFAELI; MULLER, 
2007). 

Os autores matemáticos afirmam que os indicadores de desempenho são 
imprescindíveis numa organização, pois demonstram seus feitos e resultados, além de 
possibilitarem que a organização avalie seu desempenho. Esse sistema de medição é usado 
principalmente para controle de três áreas fundamentais: resultado, desempenho e fatores 
críticos de sucesso (CHIAVENATO, 2003). 

Drucker (2002) avalia que grandes organizações na história da humanidade tornaram-
se excelentes a partir da implantação de um código de práticas: a Suprema Corte dos Estados 
Unidos, a Marinha Britânica, a Ordem Jesuíta, entre outros. Porém, grande parte das 
organizações públicas ainda não vinculam a efetividade do trabalho com a adequação do 
desempenho (CAMÕES; PANTOJA; BERGUE, 2010). 

A maneira como o gestor conduz a avaliação do empregado, especialmente no quesito 
feedback, é fundamental para uma avaliação de desempenho eficaz, pois seu papel não é o de 
juiz, mas o de representante da empresa, que vai descrever o que a mesma espera da atuação 
dele (MAXIMIANO, 2004). 

A avaliação de desempenho deve procurar, primeiro, avaliar o que o colaborador pode 
fazer, para, a partir daí, o gestor poder mostrar para esse indivíduo seus pontos positivos e, 
juntos, descobrirem as forças e fraquezas que poderão ajudá-lo no seu crescimento e 
desenvolvimento. Assim criará valor para a organização (DRUCKER, 2006). 
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Acredita-se que a avaliação de desempenho pode contribuir em demasia para a 
reestruturação do serviço público no que diz respeito à gestão dos resultados, atribuindo maior 
qualidade ao profissional e como conseqüência, ao serviço por ele prestado (PIRES, 2005).  

3 METODOLOGIA  

Quanto ao objetivo, a pesquisa teve um caráter descritivo; quanto aos procedimentos de coleta 
de dados, um caráter bibliográfico, documental e de levantamento. Como instrumento de 
coleta de dados foi aplicado um questionário aos gestores da empresa pesquisada. 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Identificando o perfil do respondente, são do sexo masculino – 55%; com idade entre 
36 – 45 anos – 71%; o nível de escolaridade é ensino médio – 60,4%; estão na função de 
gerente há dez anos ou mais – 66%; conduzem seis ou mais empregados – 30,8% e receberam 
treinamento específico no modelo de avaliação de desempenho utilizado pela empresa 
pesquisada – 94,7%. Observa-se, portanto, que a equipe que participou da pesquisa, é 
composta por pessoas com experiência na empresa em que atuam. 

Dando início à análise da percepção do gestor sobre o processo de avaliação de 
desempenho, identificou-se que 86,8% dos gestores divulgam as metas da empresa e 13,2%, 
não. Foi indagado aos respondentes se as metas definidas para o empregado possuem um 
enunciado claro e objetivo. Os respondentes foram unânimes ao responder que sim, atingido 
percentual de 100%. Observa-se, com essa unanimidade, que os gestores conhecem o 
processo de avaliação. Este é um dos itens essenciais incluso no manual da empresa e no 
próprio sistema de avaliação, onde fica claro que a objetividade no enunciado das metas deve 
ser fator primordial, para impossibilitar o entendimento equivocado, por qualquer das partes, 
no momento da avaliação. 

Dando continuidade às indagações sobre o processo de avaliação de desempenho, foi 
perguntado aos gestores se o colaborador fica ciente do peso, da quantidade e do prazo de 
cada meta. A exemplo do resultado anterior, 100% dos respondentes afirmam que sim. 

Nesse ponto encontra-se uma contradição: embora todos os respondentes afirmem que 
dão ciência ao colaborador sobre todos os aspectos relacionados à sua meta individual, 
verifica-se que 13,2% dos gestores não divulgam previamente as metas aos liderados.  

Com relação à freqüência com que o respondente acompanha os resultados do 
empregado, 65,8% dos gestores acompanham os resultados num período trimestral e 34,2% 
em períodos que vão do diário ao bimestral. O resultado auferido é preocupante, pois, 
passados três meses, distorções que poderiam ter sido identificadas e corrigidas no início 
podem se tornar parcialmente reversíveis ou irreversíveis.  

Um total de 84,3% dos gestores indicam que fizeram a opção pelo acompanhamento 
trimestral por ser o prazo máximo estabelecido pela empresa. 

Um dado relevante é que no questionário de pesquisa, essa opção dos gestores foi 
inserida no campo “outro”. Com este resultado, foi possível observar que, de maneira 
espontânea, um índice alarmante de gestores realiza o acompanhamento trimestral porque é o 
prazo máximo que a empresa concede para esse acompanhamento. Isto leva a considerar que 
se o prazo fosse maior, o acompanhamento seria feito num espaço de tempo ainda mais 
dilatado. 
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As competências profissionais referem-se às questões subjetivas da avaliação: cumpre 
normas e orientações, apresenta sugestões, demonstra atitudes éticas, promove a satisfação 
dos clientes, entre outros. Analisando o resultado desse item, observa-se que o prazo de 
acompanhamento em relação às metas específicas, demonstrado no item anterior, ficou ainda 
mais longo. Esse ponto também chama a atenção, pois, contrariando o que a literatura propõe, 
o acompanhamento é realizado, por um percentual expressivo dos respondentes, num prazo 
que não contribui para uma avaliação justa, especialmente por se tratar de aspectos subjetivos 
que devem ser observados e acompanhados diariamente. O gráfico 01 apresenta esses dados 
em percentuais. 

 
GRÁFICO 1 – Frequência com que os respondentes acompanham  as competências profissionais do empregado. 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
 

Outro ponto a ser levado em consideração é que a opção máxima para essa indagação 
é semestral, o que provoca uma reflexão que, se houvesse a opção anual, esse período de 
avaliação poderia ser ainda mais longo. 

 Dentro dessa percepção, é relevante observar que um índice baixo de gestores realiza 
o acompanhamento diário proposto pela literatura. Esse ponto pode levar a sérias distorções 
no processo de avaliação de desempenho, pois a avaliação num período muito longo leva a 
deixarem de ser observados pontos relevantes, tanto os positivos quanto os que precisam ser 
alinhados, prejudicando assim uma visão real da atuação do empregado. 

 Em complemento à questão anterior, foi solicitado ao gestor justificar o principal 
motivo, caso a resposta tenha sido trimestral ou semestral. 65,2% dos respondentes informam 
que a empresa não estipula prazo para essa avaliação. 

Um ponto relevante nessa análise, assim como na análise dos motivos sobre o 
acompanhamento das metas individuais, é a afirmação dos gestores sobre “prazo estipulado 
pela empresa”. Essa percepção descaracteriza a utilização do método de avaliação de 
desempenho como ferramenta gerencial e mostra a utilização apenas como cumprimento de 
uma norma. 

Ainda mais relevante se torna essa observação porque esses gestores fizeram essa 
opção livremente, incluindo essa fala na opção “outro motivo” no questionário de pesquisa. 
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Mais uma vez provoca uma reflexão, no sentido de que se a empresa não estipulasse prazo 
nenhum, esse acompanhamento poderia ser até anual, o que desqualificaria ainda mais a 
função gerencial da avaliação. 

Dando prosseguimento, questionou-se qual o critério utilizado pelo gestor para avaliar 
as competências profissionais, e 79% dos gestores embasam sua avaliação nos pontos 
negativos do colaborador, nas disfunções do empregado e na conduta que não está de acordo 
com a proposta da organização para ele. Sob essa perspectiva, observa-se que apenas 18,4% 
consideram os pontos positivos do empregado como critério de avaliação.  

Em seguida, a indagação feita ao gestor foi se, no momento da avaliação final, o 
avaliado participa da inserção do resultado item a item. Constatou-se que 86,8% dos 
respondentes afirmam que sim, que o colaborador participa da inclusão dos resultados. É um 
resultado expressivo, visto que o manual da empresa especifica que o cumprimento desse 
ponto é fundamental para o empregado compreender e concordar com o resultado obtido, 
tendo em vista a impossibilidade de alterá-lo, uma vez inserida a avaliação final no sistema. 

Faz-se necessário comentar o percentual de gestores que responderam que não 
terminam a avaliação na presença do empregado, que corresponde a 13,2%: é um fato que 
merece destaque, embora corresponda a um percentual baixo. Porém, contradiz de maneira 
grave o que a empresa propõe e, especialmente, fica comprometida a visão do avaliado sobre 
o processo, permitindo uma compreensão equivocada da avaliação de desempenho como 
método punitivo e que não permite diálogo. 

Face à importância do item anterior no processo de avaliação, foi solicitado aos 
respondentes que, caso fizessem opção pela alternativa “não”, indicassem o principal motivo. 
Constatou-se, que 60% dos gestores não vêem necessidade e que 40% não têm tempo ou 
afirmam que o colaborador não se interessa pelo acompanhamento. 

É um dado que provoca uma reflexão, pois mesmo considerando a baixa escolaridade 
apurada nesta pesquisa, o próprio sistema da empresa promove a orientação ao gestor da 
necessidade do empregado participar da inclusão dos dados na avaliação final, principalmente 
pelo fato da não possibilidade de mudar o resultado após o término do processo. 

Para identificar a profundidade da percepção do gestor sobre o modelo de avaliação de 
desempenho utilizado, foi indagado se ele conhece a metodologia na qual foi baseado o 
Gerenciamento de Competências e Resultados. Observou-se que 84,3% dos respondentes 
informaram que não conhecem a metodologia e 15,7%, que sim.  

Para garantir a lisura da informação, foi perguntado em seguida, caso a opção fosse 
pela alternativa sim, indicar qual a metodologia. 100% responderam: Avaliação por 
Objetivos. Um fato que chama a atenção é que o percentual que respondeu sim corresponde 
ao mesmo percentual que corresponde aos gestores que concluíram ou estão cursando 
Administração, o que demonstra a relevância de uma formação condizente com um cargo que 
envolva gerência. 

Considerando ainda a questão da escolaridade, pode-se verificar também, através do 
resultado apurado, que o sistema de treinamento da empresa é falho, porque só discorre sobre 
o método e apenas informa sobre como o sistema deve ser operado. Porém, não possibilita ao 
gestor que não conhece a literatura científica, compreender o porquê e onde a empresa se 
baseou para implantar o Gerenciamento de Competências e Resultados.  

Encerrando a seção, foi perguntado aos respondentes se os pontos avaliados pelo 
Gerenciamento de Competências e Resultados atendem a sua unidade. Nesse item, 52,6% 
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responderam que os pontos avaliados não atendem a sua unidade e 47,4%, sim. Em 
complemento a essa indagação, foi solicitado que, em caso de opção negativa, fosse 
informado o motivo, e 100% dos gestores informaram que as avaliações não consideram a 
diversidade de tamanho e a realidade de cada unidade. 

Vale ressaltar que as metas distribuídas para cada unidade da empresa, em âmbito 
nacional, leva em consideração fatores como demografia, renda e índice de desenvolvimento 
de cada município, bem como o resultado atingido pela unidade no ano imediatamente 
anterior. Além disso, embora o Sistema de Gerenciamento de Competências e Resultados 
contenha metas pré-definidas, possibilita ao gestor criar suas próprias metas, adequando o 
plano corporativo a sua realidade. O resultado apurado nesse item induz a um entendimento 
de que os gestores não estão ajustando as metas às suas respectivas unidades. 

Considerando a contribuição dos resultados para a gestão da unidade, foi solicitado ao 
gestor que avaliasse cada item indicando uma resposta que defina sua percepção sobre a 
afirmativa correspondente: excelente, bom, regular, ruim ou péssimo. 

Com relação ao nível de conhecimento do respondente sobre o método de avaliação de 
desempenho, 78,9 % dos respondentes conceituam seu conhecimento como bom ou excelente.  

Dando continuidade ao processo de avaliação, os respondentes foram questionados 
sobre a importância da avaliação de desempenho para sua gestão. Verificou-se que 65,79% 
dos gestores conceituaram como regular; 31,6%, bom e 2,63%, ruim. O resultado provoca 
reflexão, pois o maior percentual dos respondentes não reconhece o Gerenciamento de 
Competências e Resultados como um instrumento de gestão, já que fizeram a opção pelo 
conceito regular. Além disso, há um percentual de 2,6% que considera que o sistema de 
avaliação não contribui de nenhuma forma para a gestão da unidade que atua. 

Para uma análise comparativa, em complemento à questão anterior, foi solicitado ao 
respondente seu conceito sobre a importância do Gerenciamento de Competências e 
Resultados para a empresa. Nesse tópico, 100% dos gestores acreditam que, para a empresa, o 
modelo é excelente ou bom, num índice de 65,79% e 34,21%, respectivamente. O que chama 
a atenção é o fato de que os gestores não reconhecem a excelência do método como 
instrumento de gestão da própria unidade, porém, contraditoriamente, reconhecem a 
importância do método para a empresa como um todo. 

Esse resultado demonstra que o respondente percebe o método de avaliação de 
desempenho como instrumento que agrega valor à organização no sentido macro, quando 
administrado pela cúpula da empresa. Porém, quando se trata da gestão da sua unidade, passa 
a ser percebido como mais uma tarefa a ser cumprida dentro de um período pré-determinado.  

Também foi solicitado ao respondente seu conceito sobre a evolução profissional dos 
seus liderados a cada avaliação, e o que se observou foi que 55,2% dos gestores atribuíram o 
conceito regular; 29%, ruim e 15,8%, excelente ou bom. 

Observa-se que a percepção do gestor sobre esse tema é entre regular e ruim, ou seja,  
não reconhece que o sistema de avaliação de desempenho da empresa contribui com o 
crescimento profissional da equipe. É um reflexo dos resultados anteriores, de forma especial 
o que o gestor declara que realiza o acompanhamento trimestral do empregado com relação às 
metas e semestral com relação às competências. Essa falta de acompanhamento sistemático 
justifica o fato do gestor não perceber a evolução do empregado, pois, além de não permitir 
uma comparação, não ajuda o empregado nessa evolução. 
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Foi solicitado ao respondente estabelecer um conceito para o auxílio do método na 
percepção de falhas da equipe e na indicação dos meios para superá-las. Observou-se que 
55,22% conceituaram a contribuição como regular; 29% como ruim, e 15,18% como 
excelente ou bom. Comparando os percentuais com o resultado anterior, observa-se um 
resultado idêntico. 

Analisando os percentuais apresentados, verifica-se que a falta de acompanhamento 
sistemático interfere de maneira decisiva no resultado de uma avaliação de desempenho, pois 
coibi a percepção do gestor em aspectos importantes a fim de corrigi-las, como indicação de 
treinamento e falhas no decorrer do processo. 

Também foi questionado a pontuação do respondente para o método de avaliação de 
desempenho, no sentido de indicar treinamento para suprir dificuldades profissionais dos 
empregados sob sua gestão. Constatou-se, que 55,22% conceituaram como regular; 29%, 
como ruim e 15,18%, como excelente ou bom.  

Numa análise do resultado apresentado, novamente é clara a interferência do não 
acompanhamento sistemático dos empregados. Isso gera uma dificuldade até para perceber 
onde estão os erros, em quais situações falta conhecimento para executar o serviço e assim, 
realizar o treinamento adequado à deficiência. 

A empresa pesquisada dispõe de um ambiente virtual de treinamento, onde cada 
empregado, com sua matrícula e senha, tem acesso aos cursos mais diversos, desde operações, 
passando pelo atendimento, até práticas administrativas. Cabe ao gestor avaliar e indicar quais 
cursos preenchem as lacunas na conduta profissional do liderado. 

Enfim, foi indagado ao gestor o seu conceito sobre o auxílio do método no 
cumprimento da missão da empresa. Nesse item, 100% dos respondentes conceituaram a 
afirmação como excelente ou boa, num percentual de 31,6% e 68,4%, respectivamente. 
Observa-se que os gestores, de forma unânime, consideram que o método de avaliação de 
desempenho auxilia no cumprimento da missão da empresa. 

Os resultados apurados, a princípio, parecem contraditórios, mas ganham sentido 
quando se leva em conta que os gestores reconhecem a importância do método para a empresa 
como um todo. Ao reconhecer a contribuição da avaliação de desempenho para o 
cumprimento da missão da empresa, os gestores reconhecem que o Gerenciamento de 
Competências e Resultados auxilia a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a fornecer 
soluções para os clientes, além de auxiliá-la em sua responsabilidade de possibilitar o contato 
entre pessoas e instituições, dentro e fora do país. 

Finalizando a pesquisa, foi solicitado ao gestor pontuar as maiores dificuldades na 
condução do processo de avaliação, tendo como escala: concordo, discordo ou neutro. O 
resultado apurado apontou que os pontos que mais dificultam o processo de avaliação de 
desempenho são a falta de apoio da gerência no processo de avaliação de desempenho, com 
um percentual de 100% e a desconfiança no método por parte do respondente, num percentual 
de 65,7%. 

Importante analisar o resultado apresentado, tendo em vista que os gestores 
demonstram que conhecem o processo de avaliação, têm motivação para conduzi-lo, não têm 
dificuldade em avaliar os empregados sob sua gestão e, ainda assim, desconfiam do método e 
técnicas envolvidas no processo. 

No decorrer da apuração dos resultados, observou-se em muitos momentos o não 
cumprimento do gestor em fases cruciais, que impactam de maneira decisiva partes 
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importantes do processo e o resultado final. Essa desconfiança pode assinalar uma 
necessidade de orientação ou a falta de um acompanhamento mais próximo do gerente 
superior imediato. Fato confirmado pelo próprio gestor, ao indicar com unanimidade a falta de 
apoio da gerência no processo como a principal dificuldade observada.   

Validando essa percepção, Pires (2005) afirma que saber fazer, definir metas e avaliar 
competências são condições necessárias, mas insuficientes para uma avaliação de 
desempenho eficaz. Tão importante quanto o método é o suporte organizacional dispensado 
aos responsáveis por colocá-lo em prática. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve como tema a administração pública e buscou responder sobre a 
percepção dos gestores da Região de Vendas 02/ES/Sul com relação ao método de avaliação 
de desempenho utilizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Considerando a contribuição dos resultados o ponto crucial dessa pesquisa, os gestores 
são unânimes ao reconhecerem a importância do método de avaliação para a empresa. 
Contudo, quando perguntados sobre a importância do mesmo método para unidade, o maior 
percentual de respondentes, avalia como regular, permitindo-se inferir que não percebem o 
método como ferramenta na percepção de falhas dos empregados e auxílio na correção, na 
indicação de treinamento para suprir as deficiências apontadas no decorrer do processo ou na 
contribuição para a evolução profissional do avaliado.   

Além disso, quando indagados sobre as dificuldades, um percentual significativo de 
gestores indicou a desconfiança no método de avaliação de desempenho, e todos os gestores 
indicaram falta de apoio por parte do superior. Esses dados devem ser repensados pela 
empresa, pois demonstra necessidade de uma nova formação para esses gestores e uma 
aproximação do superior imediato, a fim do diálogo e da troca de experiências. 

Assim, entende-se que a resposta ao problema de pesquisa foi encontrada, pois os 
resultados auferidos, de forma surpreendente, demonstraram que os gestores percebem o 
Gerenciamento de Competências e Resultados como importante na gestão da empresa para o 
cumprimento da sua missão. Mas, quando se trata da sua unidade, da sua equipe de trabalho, 
quando o método de avaliação é aplicado e desenvolvido por ele, é percebido como um 
instrumento que não agrega valor. 
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