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1 INTRODUÇÃO 

 

A estrutura estatal brasileira contempla a clássica tripartição de poderes idealizada por 

Montesquieu, comportando a atividade legislativa, a atividade administrativa e a atividade 

judiciária, compatíveis respectivamente com os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

cabendo a todos a prestação de serviços públicos dentre de seus escopos de atuação e mais 

especificamente cabendo ao Poder Executivo a prestação de serviços públicos à população em 

geral.  

Por serviços públicos, compreende-se a atividade executada diretamente pela 

administração pública ou por terceiros sob normatização e controle estatal Tais serviços visam 

a satisfação de necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, dentre as quais saúde, 

educação, segurança, lazer, trabalho, emprego e previdência, ou ainda objetivando o 

atendimento de condutas que sejam de simples conveniência estatal (GUIMARÃES, 2017).  

A prestação de serviços públicos pela própria Administração Pública demanda aparato 

técnico, jurídico e burocrático complexo, devendo se desenvolver com estrita observância dos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 da 

Constituição Federal), sendo executado pelos agentes públicos, na mais ampla concepção da 

expressão (BRASIL, 2018).  

A expressão “agentes públicos” comporta em seu conteúdo, dentre outros, os 

chamados “servidores públicos”, que são aqueles ocupantes de cargo público, assim 

entendido como a atividade criada por lei e que corresponde a menor parcela de atribuições 



 

estatais a ser exercida por cidadãos aprovados em concurso público de provas ou de provas e 

títulos (MEIRELLES, 2016).  

Neste contexto, tem-se que o serviço público é prestado pelo Estado prioritariamente 

através de seus servidores públicos, de modo que a exteriorização do resultado da atividade 

pública se dá exatamente por meio da atuação de seus servidores, ao que se pode afirmar – 

não de forma absoluta – que a qualidade do serviço público passa pela qualidade da atuação 

dos servidores públicos (MORAIS, 2009). 

Ocorre que, conforme se extrai de Grotti (2017), há – no imaginário popular – 

especialmente de quem não integra as fileiras da atividade pública – o estigma de que o 

serviço público é ineficiente, insuficiente ou mal executado, repousando assim, direta e 

indiretamente, nos próprios servidores públicos, ao menos em parte, a compreensão de que a 

suposta má prestação de serviços é decorrente da má atuação dos agentes públicos. 

Lado outro, afastando-se essa compreensão geral da sociedade, que se pode classificar 

de empírica, tem-se que a percepção do serviço público apreciada sob a ótica dos gestores 

públicos de alto escalão aparentemente não traduz ou não se coaduna com a compreensão 

social, vez que os Agentes Políticos e também aqueles que exercem os cargos de maior 

envergadura na gestão pública frequentemente afirmam e sustentam que os serviços prestados 

são de boa qualidade, haja vista que esse viés avaliativo resvala sobre esses altos gestores 

(NOVAES, LASSO e MAINARDES, 2015). 

Ainda com supedâneo nos autores acima, percebe-se, pois, que a análise da qualidade 

do serviço público sob a ótica do cidadão usuário do serviço não se revela totalmente 

adequada, haja vista que há tendência de generalização sob o imaginário da institucional má 

prestação de serviços, bem como em decorrência de avaliação negativa diante de dificuldades 

enfrentadas pelo próprio usuário (negativa do que pretende, falta de documentos, filas, 

excessiva burocracia, mau atendimento, por exemplo).  

Da mesma forma, a avaliação da qualidade do serviço público pelo viés administrativo 

dos Gestores de alto escalão tende a exaltar as qualidades do serviço, não apenas por sua 

excelência ou potencialidade técnica, mas sim pela necessidade de propaganda, promoção 

pessoal e autoafirmação do Agente Político, que prefere centrar a análise em números frios – 

que não deixam de ser úteis, diga-se – mas que nem sempre espelham com precisão o aspecto 

qualitativo da prestação dos serviços públicos (NOVAES, LASSO; MAINARDES, 2015). 



 

O contexto exposto indica, contudo, que um dos principais atores neste processo de 

avaliação da qualidade da prestação de serviços não tem participação ativa na aferição da 

qualidade da atividade pública desenvolvida: os próprios servidores públicos imbricados na 

materialização dos serviços, constantemente tomados como objeto ou sujeitos da avaliação, 

sob a ótica dos usuários ou dos gestores, mas desconsiderados nessa condição de executores, 

de maneira que não participam efetivamente do processo de avaliação da qualidade dos 

serviços.  

À luz do exposto, o presente trabalho tem objetivo geral descrever as ferramentas de 

avaliação de desempenho atualmente utilizadas para avaliar o nível de comprometimento dos 

servidores com a atividade desempenhada e com a qualidade / eficiência do seu trabalho. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Avaliação de desempenho, qualidade do serviço público e eficiência 

 

A adoção do modelo do serviço público gerencial ou administração pública gerencial, 

baseado em modelos implantados em outros países como Reino Unido e Estados Unidos, 

através do movimento definido como New Public Managemet (NPM), centrou o foco de 

atuação nos resultados, demandando, por consequência, a necessidade de planejamento, 

estabelecimento de metas, com a aplicação de princípios gerenciais tendentes ao alcance de 

eficiência, eficácia e qualidade dos gastos públicos (SAUERBRONN; CELANO, 2014). 

Dentre as características do “novo serviço público”, Hood (2005) sob o viés gerencial 

ou gerencialista, aponta que algumas premissas desse modelo merecem consideração como o 

uso de práticas de gestão provenientes da administração privada, o desenvolvimento de 

administradores empreendedores com autonomia para decidir, avaliação centrada nos 

resultados e avaliação de desempenho e produtividade.  

Nessa perspectiva de um novel modelo administrativo no setor público, propôs-se a 

percepção da qualidade dos serviços públicos sob a ótica dos próprios servidores de um 

município do interior do Estado de Minas Gerais, a partir da compreensão de que a prestação 

de serviços públicos se dá por meio de seus agentes públicos, de maneira que avaliar seu 

desempenho, possibilitaria verificar a qualidade e a eficiência destes serviços 



 

(SOTOMAYOR, 2006; SANTOS, 2018), propondo-se que a avaliação se dê sob o foco dos 

próprios servidores mediante aplicação de ferramenta avaliativa, alcançando-se resultados por 

meio de inferência, evitando-se direcionamento pelos gestores ou pelo público usuário dos 

serviços.  

Antes, porém, é fundamental fixar a compreensão da avaliação de desempenho 

enquanto ferramenta gerencial da Administração Pública, tomando como ponto de partida a 

compressão de Nery, Costa e Kirchmair (2020) que afirmam que a avaliação de desempenho 

se insere na estratégia organizacional da gestão do desempenho, permitindo a identificação de 

condutas a serem melhoradas e aperfeiçoadas, possibilitando o desenvolvimento dos próprios 

servidores e da instituição a que servem.  

Em se tratando de administração pública e serviço público, é certo que toda a atuação 

deve ser centrada na mais estrita legalidade, de maneira que o próprio processo de avaliação 

de desempenho deve se pautar em fontes legais, sendo que o conceito geral e as modalidades 

estão previstas na Constituição Federal de 1988 (ALMEIDA; BARBOSA, 2019).  

Especificamente, tem-se a avaliação especial de desempenho conduzida por comissão 

instituída para essa finalidade, com o escopo de aferição da compatibilidade do servidor para 

a atividade pública, como condição para a obtenção da estabilidade no serviço público, 

demandando prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo de provimento 

efetivo, além do exercício efetivo no cargo por três anos (BRASIL, 1988; ANDRADE et al., 

2021). Essa avaliação não pode ser tomada em consideração para aferição da qualidade e 

eficiência dos serviços públicos, vez que seu foco é a verificação da adequação do próprio 

servidor ao serviço público.  

Lado outro, segundo os mesmos autores supra, há ainda a previsão constitucional de 

avaliação periódica de desempenho, mediante regulamentação por lei complementar ainda 

não editada, hipótese em que a insuficiência de desempenho pode levar à perda da 

estabilidade, possibilitando o desligamento do servidor que apresente insuficiência de 

desempenho. Situa-se, pois, no escopo dessa modalidade avaliativa a aferição individual da 

qualidade e eficiência do serviço público (BRASIL, 1988; ANDRADE et al., 2021). 

Retomando o foco gerencial do serviço público, não se pode centrar a compreensão da 

avaliação de desempenho apenas com o enfoque da apreciação das condições individuais do 

servidor, mas sim, de maneira mais ampla, como ferramenta de gestão apta a congregar a 



 

atuação individual e o próprio desempenho institucional, aferindo-se a exequibilidade das 

missões constitucionais da Administração Pública sob a perspectiva de gestão do desempenho 

institucional (ALMEIDA; BARBOSA, 2019). 

Neste sentido, Siqueira e Mendes (2009) entendem que a gestão do desempenho se 

caracteriza por um conjunto de atividades coordenadas que têm por objetivo fomentar o 

desempenho individual dos trabalhadores (servidores) e, por via de consequência, da 

organização / instituição a qual estão vinculados, de maneira que a mensuração do 

desempenho deve servir para alinhar a atuação individual funcional à estratégia e finalidades 

da organização.  

Percebe-se, pois, que de uma perspectiva holística, a avaliação de desempenho 

individual, com o aprimoramento do trabalhador / servidor é, sem dúvida, elemento da própria 

avaliação institucional, de modo que a qualidade e eficiência percebidos em relação aos 

trabalhadores reflete as mesmas características da organização, motivo pelo qual a gestão do 

desempenho deve ocorrer de forma integrada e sinérgica, de maneira que o propósito seja a 

aprendizagem organizacional a partir do aperfeiçoamento institucional (ALMEIDA;  

BARBOSA, 2019). 

Em Oliveira et al. (2021) é possível compreender avaliação de desempenho como 

ferramenta hábil a identificação de problemas da gestão, especificamente quanto á integração 

das pessoas à organização, possibilitando ainda a verificação entre a compatibilidade do 

indivíduo ao cargo ocupado ou exercido, identificação da necessidade de treinamentos, além 

de possibilitar a construção de competências.  

Sotomayor (2006) discorrendo sobre as percepções da justiça organizacional na 

avaliação de desempenho afirma que as ferramentas avaliativas são de fundamental 

importância para as organizações, diante de seu potencial de afetar grande variedade de 

funções relacionadas ao trabalho, sendo comumente utilizadas como fator de orientação na 

tomada de decisões como aumento salariais e promoções ou para o desenvolvimento dos 

trabalhadores, através de formação, orientação, motivação e feedback. 

A produção científica acerca do tema aponta diversas perspectivas de abordagem 

sobre a avaliação de desempenho, considerando-a um dos instrumentos mais versáteis de 

gestão (GONZAGA; FREZATTI; CKAGNAZAROFF, 2017), beneficiando tanto a 

organização, quanto o agente público cujo desempenho está sendo apreciado.  



 

Pontes (2016) aduz ainda que a correta implementação da avaliação assegura que os 

servidores desenvolvam suas ações em conformidades com os pontos fundamentais da 

Administração Pública, possibilitando ainda ajustes, correções e orientações com fincas à 

superação de obstáculos e compatibilização com a missão institucional, evidenciando as 

competências dos servidores e empregando-as no alcance da efetividade da atividade 

administrativa. 

Outra importante perspectiva é apontada por Netto (2016) que afirma que o processo 

de avaliação de desempenho pode funcionar como fator de motivação de pessoas, 

estimulando os trabalhadores / servidores à melhoria de seu desempenho individual, seja 

através de feedbacks positivos por parte dos avaliadores, seja mediante o implemento de 

prémios, gratificações ou estímulos positivos diversos.  

E ainda, conforme Klein at al (2019), a avaliação de desempenho é ferramenta de 

fomento de maior comprometimento, responsabilização, transparência e qualidade, afirmando 

ainda que para que esses benefícios sejam alcançados e que a avaliação tenha sido útil é 

necessário o estreitamento entre gestores e colaboradores para otimização do desempenho 

institucional.  

Sem dúvidas diversos são os aspectos positivos advindos da aplicação da avaliação de 

desempenho. Contudo, há críticas à execução da ferramenta, ou mais precisamente, há o 

apontamento de aspectos que contribuem para possível ineficiência da avaliação (ALMEIDA; 

BARBOSA, 2019).  

Nesta toada, Klein et al (2019) apontam, dentre outros fatos, a ausência de feedback 

quanto aos resultados, receio de participação dos avaliados, falta de informação acerca dos 

objetivos da avaliação, possível subjetividade na condução do processo, comunicação 

deficiente entre os sujeitos envolvidos, apontada como fator que dificulta a compreensão dos 

propósitos gerenciais do instrumento. 

Em interessante artigo que procurava identificar os aspectos que intervém no processo 

e nos resultados da avaliação de desempenho Odelius e Santos (2008), reconhecem diversos 

fatores limitantes como a resistência ás avaliações, adoção de critérios inadequados, 

imprecisão de resultados, falta de validação técnica dos instrumentos aplicados, além de 

políticas ineficientes de integração do processo de avaliação com outros sistemas de gestão de 

pessoas, identificando ainda deficiência na própria indicação dos resultados a serem 



 

alcançados, despreparo de avaliadores, contaminação de resultados decorrente de 

relacionamento pessoal entre os envolvidos e ainda entraves decorrentes de aspectos legais e 

da própria composição da força de trabalho. 

Ainda no contexto de “defeitos” da avaliação individual de desempenho, Nery, Costa e 

Kirchmair (2020) criticam o fato de que as ferramentas avaliativas aplicáveis ao setor público 

ainda são provenientes da iniciativa privada, sendo adaptadas nem sempre com a 

compatibilidade necessária, Narram ainda há uma cultura nacional de resistência à avaliação, 

já que utilizada como instrumento de recompensa ou punição, não estando, pois, centrada 

como instrumental para o desenvolvimento pessoal e profissional, com o consequentemente 

desenvolvimento institucional.  

De fato, a vinculação da avaliação de desempenho à condição de elemento para 

obtenção de vantagens financeiras tem grande destaque no setor público, o que certamente é 

positivo e estimula o servidor, sendo considerado por Bergue (2019) como o principal fator de 

motivação a elevação da produtividade.  

Ocorre que é possível que o fator positivo traga consequência negativa, citando-se, por 

exemplo, hipótese casuística em que se identificou uma certa condescendência por parte dos 

avaliadores (ALMEIDA; BARBOSA, 2019), diante da quantidade de notas máximas 

atribuídas no âmbito de uma unidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no 

interior do nordeste.  

Outros fatos negativos apontados por Nery, Costa e Kirchmair (2020) são a resistência 

do servidor quanto ao processo de avaliação, preocupado com eventuais perseguições ou 

direcionamentos, e a falta de atenção dada ao gestor, geralmente desprovido de manancial 

técnico para condução do processo, sendo verificada a necessidade de desenvolvimento de 

competências do gestor para condução do processo avaliativo. 

A simples revisão de literatura acerca do tema evidencia, portanto, que a adoção  da 

avaliação de desempenho individual, tomada como ferramenta de gestão de desempenho 

institucional, não é indene de questionamentos (ALMEIDA; BARBOSA, 2019), haja vista 

que apesar de se revelar como importante instrumento de aferição da produtividade e 

desempenho individuais e, por consequência, permitir inferir o desempenho e a eficiência 

institucionais, padece de melhor aplicabilidade, tanto em decorrência dos fatores já apontados 

(subjetividade, inadequação do instrumento, etc.), quanto em função da ausência de 



 

demonstração dos resultados no contexto global do serviço público, especialmente no 

contexto social de seu exercício.  

No contexto pretendido de percepção da qualidade do serviço público pela ótica dos 

próprios servidores, se busca aferir por meio da ferramenta de avaliação de desempenho 

individual a eficiência da prestação de serviços. Vale assim destacar que o Município em que 

a pesquisa se desenvolverá não conta com sistema regular de avaliação individual de 

desempenho, mas tão somente dispõe de avaliação especial de desempenho, tendente a 

verificação da compatibilidade do servidor ao serviço público, para fins de obtenção da 

estabilidade.  

Para tal desiderato, mister se faz buscar um conceito de “qualidade do serviço” que 

seja compatível com os objetivos deste estudo, sendo antes necessário perpassar por uma ideia 

geral de qualidade, buscando recorte específico, que possa dar suporte à percepção sob a ótica 

dos próprios servidores. 

Novaes, Lasso e Mainardes (2015), em estudo que procurava fixar as percepções de 

qualidade no serviço público, discorreram sobre o caráter aberto do conceito de qualidade, 

indicando que se trataria de um constructo vago e impreciso, proveniente de construção 

mental indescritível, variável de indivíduo para indivíduo, com diferentes conotações para os 

produtores/prestadores e para os consumidores/usuários, sendo definido de forma diferente 

para cada organização, ainda assim dinâmico, já que aferível de maneira diversa conforme 

momento histórico. 

Santos e Ferreira (2020) apontam que a percepção da qualidade de determinado 

produto, serviço ou processo é algo externo, conforme apreciação de cada pessoa ou 

indivíduo, afirmando que ainda que a qualidade seria conjunto de características que conferem 

a um produto ou serviço aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas tomadas 

de forma casuística e individualizada.  

Assim, ainda tomando a compreensão de Santos e Ferreira (2020), a qualidade seria 

um conceito subjetivo, aferível de pessoa para pessoa, sob suas perspectivas pessoais, 

avaliadas em conformidade com suas necessidades individuais.  

Santos e Pereira (2020) discordam desta compreensão, situando a “perspectiva 

pessoal” no campo da satisfação do consumidor, entendida como o sentimento de prazer ou 

de desapontamento resultante da comparação de desempenho esperado, ou resultado em 



 

relação às expectativas do usuário, sendo percebida diante da aquisição de um produto ou 

serviço. Extrai-se, portanto, a ideia de que satisfação e qualidade não se confundem, em que 

pese a compreensão empírica de que aquela pode ser tomada como um dos elementos ou 

parâmetros para a percepção desta. 

Aparenta ainda ser perigoso ou desaconselhável situar a avaliação da qualidade 

primordialmente sob a ótica dos usuários do serviço seja pelo viés da satisfação ou pelo 

ângulo do simples atendimento de suas necessidades (RODRIGUES, 2009), já que fatores 

como a situação política, direcionamento ideológico, taxas ou outras situações pessoais 

interagem entre si, podendo alterar a percepção do cidadão / usuário a respeito da qualidade 

do serviço oferecido e recebido.  

Certamente a análise sob a ótica dos usuários dos serviços públicos também deve 

permear a compreensão do que seja qualidade do serviço, afinal, a prestação de serviços 

públicos não é um fim em si mesma, mas não pode ser tomado como dado exclusivo ou mais 

relevante para tal, sendo também necessário avaliar o ambiente interno da prestação de 

serviços, essencialmente, os executores do serviço e as condições de desenvolvimento do 

trabalho.  

Carvalho e Paladini (2012) e Campos (1999) sustentam que serviço de qualidade é 

aquele capaz de atender os anseios (expectativas) e necessidades de seus usuários ou clientes 

de maneira acessível, segura, confiável e em tempo certo, afirmando ainda que a “qualidade é 

uma situação necessária de capacidade para o fim ao qual se destina”. 

Em complemento, e com supedâneo na NBR ISSO 9004-2, encartada em sua obra, 

Carvalho e Paladini (2012) indicam que serviço seria o resultado gerado por atividade 

situadas na interface entre fornecedor e cliente – ideia que se pode adaptar para a relação 

“prestador de serviços públicos e usuários desses serviços” – e por atividades internas do 

fornecedor (ente público prestador de serviços) para atender as necessidades dos clientes / 

usuários do serviço.  

Em desdobramento dessa construção, cita-se Coutinho (1994) para quem a “peça” 

mais importante na prestação de serviços é o elemento humano envolvido, ou seja as pessoas 

responsáveis pela prestação de serviços, aduzindo que diante da ausência de pessoal bem 

treinado, administrado e motivado, hão haveria prestação de serviços com qualidade, de 



 

maneira que o elemento humano interno deve estar devidamente integrado com o trabalho, 

conhecendo e gostando do que fazem estando alinhados com a cultura da empresa. 

Com supedâneo nos trabalhos de Mainardes e Lourenço (2010) situa-se a qualidade 

ainda no campo competitivo de instituições privadas e públicas, sendo analisada de forma 

interna ou externa à organização. Sob o aspecto interno, atua na eficiência dos processos, com 

redução de desperdícios e aumento da produtividade; sob o enfoque externo, se debruça sobre 

a satisfação dos clientes / consumidores / usuários.  

Merece correção, contudo, a verificação da qualidade no serviço público com enfoque 

na competitividade, haja vista que administração pública tem por finalidade conduzir as 

atividades do Estado provendo à sociedade os serviços que necessitam, mas não em um 

contexto de competividade, já que não se colocam em condição de concorrência em mercado, 

mas sim com o escopo de atendimento dos cidadãos que efetuam o pagamento de seus 

tributos, esperando, em contrapartida, receber serviços de qualidade, em equivalência à 

contribuição despendida (NOVAES; LASSO; MAINARDES, 2015).  

Situou-se até aqui, com fincas as estabelecimento de bases teóricas, a apreciação da 

qualidade do serviço sob a ótica dos usuários, enquanto medida de satisfação e atendimento 

de suas necessidades, e dos prestadores de serviço (elemento humano executor da atividade).  

Não se pode, contudo, centrar a percepção do ambiente interno apenas no elemento 

humano da prestação de serviço, sendo útil avaliar os meios de produção, ou mais 

precisamente em relação ao serviço público, o ambiente interno da organização pública, 

estrutura burocrática bem definida, condições físicas da prestação de serviços, padronização 

de ações, sistema rápido e dinâmico de ações, treinamento de chefias e do pessoal do 

atendimento, adoção de práticas que possam reduzir tempo de atendimento eliminando 

tempos de espera desnecessário, simplificação de condutas, dentre outras medidas 

(CORREIA, 1993; NOVAES; LASSO; MAINARDES, 2015). Ainda, sob a ótica Novaes, 

Lasso e Mainardes (2015), a qualidade poderia proporcionar a eficiência dos processos e a 

eficácia nos resultados.  

Com sustentáculo de Novaes, Lasso e Mainardes (2015) sustentou-se, especificamente 

diante da compreensão da ideia de qualidade para as organizações pública a aplicação do que 

os autores nominam de “os quatro conceitos e qualidade mais usados na literatura de 

qualidade”: qualidade como excelência, qualidade como valor, qualidade como conformação 



 

de especificações e qualidade como atendimento e/ou superação das expectativas dos clientes, 

apontando-se sumariamente suas características descritivas.  

 

✓ Qualidade como excelência – filosofia de ser o melhor, superior aos outros. 

Concepção de índole abstrata, diante de seu caráter intangível; 

✓ Qualidade como valor – decorrente da relação custo x benefício, de maneira que a 

valoração de um produto ou serviço depende de diversos fatores, tais como 

conveniência, preço, atendimento, necessidade, dentre outros. Também tem aspecto 

abstrato, incerto e intangível;  

✓ Qualidade como conformação de especificações – premissa da padronização de 

produtos (e serviços), evita perdas e desperdícios, aspectos de qualidade controláveis, 

conformidade dos produtos (serviços) à especificação do projeto, produto (serviço) 

livre de deficiências, foco em ferramentas de controle e perfeição do produto. 

Conceito de caráter mais objetivo e quantificável, sendo por isso tangível;  

✓ Qualidade como atendimento e/ou superação das expectativas dos clientes – produto 

ou serviço que melhor atende as condições dos consumidores, características de 

produtos e serviços que vão ao encontro das expectativas dos consumidores, satisfação 

das expectativas de consumo. Ideia também bastante abstrata e de difícil tangibilidade, 

já que centrada na satisfação do usuário.  

 

Buscando harmonia teórica, tem-se que ao se discorrer sobre a evolução dos modelos de 

administração, centrou-se a compreensão do novo modelo gerencialista da administração 

pública na premissa de que essa nova compreensão adotaria ferramentas e práticas típicas do 

setor privado (BRESSER; PEREIRA, 1996), dentre os quais controle por resultados, 

responsabilidade, foco no cidadão / usuário, transparência e eficiência, reduzindo custos e 

aumentando a eficiência.  

Também já fora alhures indicado que a concepção de eficiência como elemento indicativo 

da qualidade do serviço é aquela centrada na busca por produtividade e economicidade, 

reduzindo o dispêndio de dinheiro público, mediante a execução de serviços como presteza, 

perfeição técnica e rendimento funcional (MARINELA, 2018).  



 

Ora, esse prévio embasamento teórico permite sustentar que a qualidade do serviço 

público que pode ser aferida mediante a aplicação do sistema de avaliação de desempenho se 

situa no campo da “qualidade como conformação de especificações já que a aferição do 

desempenho individual, leva em última análise á própria apreciação do desempenho 

institucional (ALMEIDA; BARBOSA, 2019).  

Sustentando a compreensão de que qualidade é um requisito primordial para uma 

organização, Santos e Ferreira (2020) indicam que sua definição remete à necessidade de ser 

eficaz e eficiente na relação entre os meios que têm influência direta nos objetivos da 

empresa, afirmando que sua definição perpasse pelas atividades que proporcionam harmonia 

para que os objetivos organizacionais sejam desenvolvidos para alcançar a excelência. 

Carvalho e Paladini (2012) sustenta que a qualidade do serviço envolve diversas 

dimensões relevantes, dentre as quais a tangibilidade, atendimento, confiabilidade, resposta, 

competência, consistência, credibilidade, segurança, comunicação, flexibilidade e 

entendimento do cliente, sendo possível inferir que todos estes constructos poder ser 

arranjados em um sistema de avaliação de desempenho, com fincas a aferir a eficiência da 

prestação de serviços e, por consequência a qualidade deste serviço, adotando-se o critério da 

“conformação de especificações”.  

O conceito de eficiência aqui adotado não se dissocia da ideia de eficácia, sendo ambos 

percebidos em relação de complementariedade. Bilhim (2013), citado por Correia, Mendes e 

Silva (2019) afirmam que a eficiência se preocupa em fazer as coisas de forma certa, ao passo 

que a eficácia se preocupa com fazer as coisas certas para satisfação das carências e 

necessidades da organização (pública ou privada) e do meio em que se insere.  

Ainda em conformidade com o estudo conduzido pelos autores portugueses, o percebe-se 

que a análise do desempenho institucional pode ser concebido em conformidade com os 

meios (comportamentos de servidores e estrutura laboral) ou com os fins (resultados) 

almejados pela instituição avaliada almejados pela instituição avaliada. 

Mendes e Silva (2019) entendem que os comportamentos internos (meios) são relevantes 

para obtenção do resultado, podendo ser medidos, verificando o quanto contribuem para 

alcançar os objetivos almejados. Esses objetivos podem ser traduzidos em resultados, através 

da verificação do que o trabalhador / servidor é capaz de alcançar no desempenho de suas 

funções, atividades e tarefas indispensáveis à consecução desses resultados e ao objetivo final. 



 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os elementos teóricos expostos, em perspectiva espacial e empírica, 

pode-se afirmar que a eficiência na prestação dos serviços públicos deve ser buscada para que 

a Administração Pública seja eficaz, de modo que a avaliação de desempenho enquanto 

ferramenta para se aferir a qualidade (eficiência) do serviço público é elemento (não isolado) 

capaz de indicar a eficácia da atuação administrativa.  

Dessa forma, propõe-se a utilização dos indiciadores adotados pelo Estado de Minas 

Gerais em seu processo de avaliação de desempenho individual, especialmente considerando 

que o monitoramento rotineiro e a avaliação do desempenho no âmbito estadual apoiaram-se 

em indicadores a serem alcançados pelos órgãos estaduais, inicialmente atrelando-se o 

desempenho positivo a possibilidade de incentivos financeiros (GONZAGA; FREZATTI; 

CKAGNAZAROFF 2017), nominado de prêmio de produtividade, com supedâneo na Lei 

Estadual nº 17.600/2008. 

Evidentemente, a “apropriação” da ferramenta estadual demanda ajustes e adequações 

de modo a compatibilizá-lo a realidade local, esclarecendo-se novamente que a perspectiva de 

avaliação, sob a ótica dos próprios servidores. 

Antes porém é importante frisar que a gestão de desempenho estadual fora idealizada e 

formatada como parcela integrante do chamado Choque de Gestão, que dentre diversas 

medidas de cunho administrativo lastreadas pelo ideário da administração pública gerencial, 

trouxe o acordo de resultados, lastreado em políticas desenvolvimentistas (LEMOS, 2009) 

como a revitalização dos instrumentos formais de planejamento, que possibilitou a adoção de 

escolhas estratégicas; concepção de novo modelo organizacional voltado para resultados, 

sustentado no desempenho institucional de cada órgão; e ainda, o estabelecimento de um novo 

paradigma de gestão de pessoal, atrelado no fortalecimento da capacitação instrumental das 

equipes de trabalho e na avaliação do desempenho individual dos servidores.  

Gonzaga, Frezatti e Ckagnazaroff 2017 apontam que a implementação do acordo de 

resultados, enquanto parcela do Choque de Gestão, se deu inicialmente por atuação da 

Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais (SEPLAG), órgão 

responsável pelo apontamento dos indicadores aplicados. Em segundo plano de atuação, por 



 

ato de consultoria externa, foram criados e incorporados novos indicadores, negociados 

casuisticamente com cada secretaria, de modo a compatibilizá-los as suas respectivas 

realidades e missões.  

Além da já apontada Lei Estadual nº 17.600/2008 que disciplina o acordo de 

resultados e o prêmio de produtividade, o arcabouço técnico-legal se sustenta ainda na Lei 

Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003, que instituiu a avaliação periódica de 

desempenho individual, disciplinando ainda a perda do cargo público por insuficiência de 

desempenho no âmbito estadual, e ainda o Decreto Estadual nº 44.559, de 29 de junho de 

2007, (com modificações posteriores), que regulamenta a avaliação de desempenho individual 

disposta na supra mencionada lei complementar.  

Importantes considerações são tecidas por Gonzaga, Frezatti e Ckagnazaroff (2017) 

apontando que a avaliação de desempenho se estrutura em quatro etapas: (a) Diagnóstico 

inicial, atuando da definição de diretrizes, a partir do cenário já posto; (b) Processo decisório, 

contribuindo para definição das estratégias de ação e avaliação do custo-benefício das 

estratégias adotadas; (c) Implementação de ações, a partir do monitoramento dos resultados 

obtidos, proporcionando os ajustes necessários e; (d) Finalização, com a comparação entre os 

resultados obtidos e aqueles inicialmente planejados.  

Ainda com lastro nos estudos de Gonzaga, Frezatti e Ckagnazaroff (2017), pode-se 

compreender que os modelos de avaliação de desempenho são associados a instrumentos de 

natureza contratual entre os agentes públicos e os órgãos aos quais estão vinculados, por ato 

de seus superiores imediatos, atuando como instrumentos para o estabelecimento de metas e 

objetivos, contando com critérios para medir e acompanhar os resultados gerados.  

A dinâmica da Avaliação de Desempenho Individual (ADI) mineira conta com a 

definição de locus temporal de um ano, desenvolvendo-se entre 01 de janeiro e 31 de 

dezembro (artigo 3º, Decreto Estadual nº 44.559/2007) (MINAS GERAIS, 2007). O 

procedimento é composto por dois instrumentos (artigo 8º): o Plano de Gestão de 

Desempenho Individual (PGDI) e o Termo de Avaliação.  

É através do PGDI que ocorre a pactuação das metas individuais do servidor – 

filtradas a partir da missão institucional do órgão, do cargo ocupado pelo servidor, e das 

funções exercidas – sendo assim definidas as competências a serem avaliadas e as ações a 



 

serem desenvolvidas, relacionadas às atividades executadas pelo servidor, com a finalidade de 

subsidiar o preenchimento do Termo de Avaliação (artigo 8º §1º), ao final do período anual.  

Vale ressaltar que o modelo de avaliação de desempenho praticado no âmbito do 

serviço público do Estado de Minas Gerais vem passando por importante linha evolutiva, haja 

vista que se trata de modelo implementado no ano de 2003, sendo constantemente revisto e 

realinhado com a realidade e com as peculiaridades do serviço público e com especificidades 

de cada órgão GONZAGA; FREZATTI; CKAGNAZAROFF, 2017). 

Por fim, acredita-se que a literatura ora apontada, bem como a discussão apresentada, 

possibilitaram que o problema de pesquisa desse trabalho, qual seja, “descrever as 

ferramentas de avaliação de desempenho atualmente utilizadas para avaliar o nível de 

comprometimento dos servidores com a atividade desempenhada e com a qualidade/eficiência 

do seu trabalho”, tenha sido respondido. 
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