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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

O tema do XXIX Fórum de TIC é Gestão de Desempenho, conceito que abrange as 
políticas de valorização e desenvolvimento de pessoal. Os painéis e debates contam 
com representantes do Ministério da Saúde, do Banco do Brasil, dos Correios e da 
Dataprev, convidados a compartilhar experiências, melhores práticas e estratégias 
para superação de eventuais obstáculos. 

Nesse sentido, destacam-se nas abordagens a importância dada ao patrocínio da 
diretoria para os programas de capacitação, a criação de políticas que garantam uma 
avaliação sistemática e contínua das equipes e dos projetos, e a formação 
permanente dos avaliadores. A avaliação de desempenho é um dos caminhos para 
promover a geração de inovação e a identificação de talentos nas corporações, 
aspectos fundamentais para a entrega de produtos e serviços com padrões 
crescentes de qualidade. 

Boa leitura!
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Dhebora Sampaio: A Divisão de Desenvolvimento de Pessoas trabalha basicamente 
com capacitação presencial e a distância. Outra área da Divisão atua com foco em 
desempenho e competências. Uma terceira cuida dos acervos, das obras e contribui 
bastante para o processo de desenvolvimento do corpo funcional, por meio da biblioteca.

A Dataprev é uma empresa de tecnologia que tem como missão uma tarefa que, 
apesar de complexa, é muito gratificante: fornecer soluções de tecnologia e 
informação da comunicação para execução e aprimoramento das políticas sociais do 
Estado. A empresa tem como visão ser o principal provedor de soluções tecnológicas 
para gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros 
civis da população brasileira. A missão orgulha o corpo funcional, que tem 
consciência da complexidade e do tamanho do trabalho que a Dataprev desenvolve.

Entre seus clientes estão: Ministério da Previdência Social, Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc) e a Receita Federal do Brasil. A distribuição de 
empregados se dá por área funcional. A maior concentração está nas áreas fim, que 
correspondem à metade da força de trabalho: um total de 49% do total de 
empregados estão na  na área de tecnologia, 39% estão na área de atendimento, 7% 
na financeira e 5% na de pessoas (áreas de suporte).

Em relação às características do corpo funcional, depois do concurso realizado em 
2008, a empresa obteve um ingresso grande de novos empregados. Grande parte do 
corpo funcional é composto por empregados que já têm mais de 20, 25, às vezes 30 
anos de empresa, ao mesmo tempo em que tem havido um número significativo de 
novatos chegando. O cenário faz com que a empresa passe por um fenômeno que 
muitas organizações vivem que é a convivência de gerações “X”, “Y”.

O processo de certa forma vem trazendo algumas mudanças e reflexões. Tenho 
certeza de que esse debate ao longo do dia ajudará bastante.

Aurea Viana: Todas as questões que serão discutidas são bem antigas e clássicas 
para quem lida com gestão de desempenho. A área sempre está às voltas com as 

¹Dhebora Sampaio – Mestre em Psicologia Social pela UERJ, na Dataprev desde 2009 e 
atualmente gestora da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas. Possui experiência anterior 
de 20 anos em gestão de pessoas, nas áreas de recrutamento e seleção, treinamento e 
desenvolvimento, consultoria interna e gestão de mudanças organizacionais.
 
²Aurea Regina Vianna Fernandes – Gerente responsável pela implantação da Gestão de 
Desempenho e Competências da Dataprev.
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dificuldades de implantações, de não ter uma coisa fechada e de estar sempre 
considerando o momento atual da empresa para, então, criar a cultura de gestão de 
desempenho a partir de premissas.

Algumas questões básicas devem ser estabelecidas por premissas. Um dos 
objetivos da implantação foi a necessidade de uma ferramenta de gestão para 
subsidiar as ações, sempre com o objetivo de valorizar o empregado e buscar 
melhorias. Considera-se que o momento da avaliação seja só de diagnóstico. Ações 
posteriores é o que se busca. A estrutura da apresentação ficará por conta do 
histórico em relação às premissas. A primeira é a busca da metodologia. Qualquer 
questão em relação ao desempenho acaba focando na metodologia. E essa busca 
realmente permanece em todos os sistemas. 

É difícil alcançar todos os objetivos no momento da implantação. Uma metodologia 
evolutiva, que possa crescer de acordo com o momento da empresa, vem a 
acrescentar. Assim como a aplicação do processo participativo, entre as premissas 
buscou-se uma metodologia que tivesse a participação do empregado pela 
assinatura e que fosse um processo que envolvesse todo o corpo funcional. 
Empregados cedidos e requisitados estão incluídos. 

A grande dificuldade das metodologias anteriores nos processos era lidar com o 
quantitativo de papéis.  No momento da implantação, em 2000, optou-se por criar 
um aplicativo capaz de dar conta de todas as informações. A questão da 
transparência era outra premissa importante. Todo empregado deve ter acesso a 
todas as informações para consultar, verificar e, até mesmo, analisar gráficos 
demonstrativos. As premissas básicas incluem também a questão da escuta: a 
oportunidade de ouvir o empregado. Existe um campo de discordância onde ele pode 
inclusive justificar o motivo de não concordar com a avaliação. O processo ajuda na 
administração dos conflitos e nas discussões inerentes ao processo de avaliação.

No que se refere à questão do desempenho, corre-se muitos riscos. A ocorrência de 
fatores críticos faz parte da estrutura da avaliação. O primeiro fator era de 
conhecimento de todos: o patrocínio da diretoria para dar fundamentação às ações 
com a criação das políticas. O segundo ficou por conta do estabelecimento de 
políticas que garantissem essa avaliação sistemática e contínua, para dar 
credibilidade à ferramenta. 

Outro cuidado foi o da formação permanente dos avaliadores. Quem lida com o processo 
sabe das insatisfações dos resultados da avaliação, por isso a importância de se investir 
mais na formação permanente por meio de divulgação, comunicação, palestras, 
sensibilização e vídeos demonstrativos da operacionalização para todo corpo funcional. 

O processo de comunicação e mobilização ao longo de todas as etapas foi cuidadoso 
e focou em pontos considerados críticos. Outro avanço foi a formação dos 
multiplicadores regionais, em que se escolheu facilitadores dentro da empresa, 
psicólogos, que poderiam ajudar. 

Dhebora Belém Sampaio
Aurea Regina Fernandes
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A busca da metodologia contínua permanece. A empresa sempre procura uma forma 
de reduzir a subjetividade e fazer com que a metodologia seja a mais objetiva 
possível, ou seja, tirar traços de personalidade do avaliador, como características 
próprias e favoritismos. Essa busca permanece e, por esse motivo, o foco é muito 
maior no acompanhamento. Seria um ponto crucial para qualquer processo de 
entrevista de avaliação. As entrevistas costumam se basear muito em memória e, se 
não há um registro periódico nesse momento, é sempre muito desconfortável não só 
para o gestor, que fará uma avaliação, como para o empregado. Os fatos não estão 
ali, não são recentes. Acaba se baseando nas questões negativas ou nas questões 
muito recentes que ocorreram.

Talvez o diferencial da metodologia seja o acompanhamento e não a avaliação. O 
momento da avaliação é uma consequência desses processos, dessas etapas todas 
de acompanhamento em que já foram feitos os registros, já se avaliou a entrega, a 
conclusão, o resultado alcançado do empregado durante todo esse período de 
observação. A observação é feita, mas o registro nem sempre. Por isso o sistema é 
de acompanhamento funcional e não de avaliação.

Os empregados comparecem à entrevista já com sua autoavaliação em mãos, isso 
oferece certa segurança. Ele pode refletir antes da avaliação sobre os pontos que 
considera que devem ser trabalhados e desenvolvidos. A avaliação obrigatória é 
realmente da chefia imediata. Hoje, a nota está sendo baseada só com 90 graus. 
Para dar maior segurança, colocamos também a validação do gestor avaliador. 
Quando existem vários gestores subordinados não tem como observar o nível 
dessas avaliações. Até que ponto aquele gerente está sendo rígido demais nas 
avaliações ou muito condescendente, benevolente?

A ideia da evolução seria que a opcional valesse 10% da nota, essa também 10% e a 
nota do avaliador 80%. Mas isso ainda não foi implantado. A avaliação dos gestores, 
do superior do avaliador e da equipe também consta da outra avaliação opcional, da 
avaliação . Ela sempre será. Sempre foi muito polêmico na empresa a questão de até 
que ponto se pode considerar obrigatória essa avaliação. O empregado se sente 
muito inseguro por acreditar que pode haver retaliação se fizer uma avaliação 
criteriosa do gestor. Até que ponto o gestor está preparado para trocar feedbacks?

Existe também uma discussão se essas avaliações deveriam ser assinadas ou não. 
Até que ponto o empregado não assinar a avaliação do gestor faria com que se 
sentisse mais confortável para fazer  avaliação de uma maneira correta? Até agora 
temos realizado uma maneira de dar o feedback, mas não somente o feedback do 
gestor para com o empregado, mas do empregado para com o gestor, já que nosso 
lema é a transparência. Até pouco tempo o percentual de realizações da avaliação da 
equipe, dos gestores era muito baixo. Mas a nota que aquele gestor recebe da 
avaliação, também não é computada no resultado final da nota do gestor.

Outra questão importante é atrelar treinamento com plano de ação. Já estivemos 
durante uns três anos alinhados ao plano estratégico e houve um momento em que 
retiramos porque se observou que não tinha uma clareza de planejamento. 

Dhebora Belém Sampaio
Aurea Regina Fernandes
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Recentemente foi atrelado novamente, quando houve clareza e um plano de ação 
estruturado. Essa negociação do empregado nos deu uma vantagem no processo 
que é necessário para essa atividade: o padrão de qualidade considerado.

A avaliação é semestral. A respeito da atribuição do grau de importância entre as 
atividades relacionadas, foi valorizada a importância pela seguinte lógica: temos a 
atividade e o grau de importância dela. E as mais importantes terão um peso mais 
alto para que tenham uma nota em relação à entrega delas nessa atividade. 

A etapa que considero fundamental é a de acompanhamento, pois resume os conflitos, 
embasa a avaliação, fundamenta essas observações e as registra sistematicamente. 
Registra bastante os conflitos na época da avaliação. Então o empregado tem como 
registrar a atividade, em algum momento registrará o que foi concluído. Colocando em 
andamento, possibilita ao gestor dar um parecer sobre a atividade de 
acompanhamento. Há vários conceitos e registros a respeito do desempenho do 
empregado. Este cálculo está ligado ao grau de importância e à atribuição de conceitos. 
Como atingiu seria uma nota da etapa de planejamento e acompanhamento.

É uma etapa considerada fundamental e cobrada demais já que não é feita de uma 
forma natural. Normalmente os gestores estão fazendo em um último momento e 
acabam utilizando a memória apenas. É uma das dificuldades em relação ao 
processo. A melhoria seria a obrigatoriedade da etapa para a realização da avaliação. 
As questões no último ciclo foram muito complexas. 

Na verdade, a etapa de avaliação de desempenho foi focada na entrevista de 
feedback , com  um peso estabelecido no ano de implantação 
de análise. Hoje, já foi feita a identificação das competências da empresa. A qualquer 
momento podemos trocar os fatores pelas competências, porque já temos  uma 
série de fontes, de análise documental, um trabalho de pesquisa rigoroso com 
análise de conteúdo envolvendo entrevistas com diretoria, pesquisa e elaboração 
dos gestores. Essa é uma etapa de melhoria. Demos uma atribuição de peso para os 
fatores que foram elencados na época pelos gestores, que geram os dez fatores que 
consideravam relevantes para as suas áreas. 

Os pesos são individualizados. O peso de um analista que trabalha na área de 
desenvolvimento é um, para quem trabalha na área de pessoas é outro. São as 
mesmas atividades, mas observou-se que existe uma tendência do gestor em 
padronizar e, assim, perde a grande característica do modelo que era a 
individualização. É muito mais cômodo sair individualizando, mas isso não discrimina 
o empregado. Colocar todos no mesmo nível de peso e não fazer discriminação é 
fundamental na utilização dessa metodologia. O cálculo da nota é o peso versus 
graduação, já que a média ponderada é dividida por 100. Esses são os conceitos de 
graduação. E outra coisa que se observa também é o acúmulo do esperado. Esse 
conceito foi exclusivo para isso. A experiência mostra a tendência da empresa de 
avançar e colocar os empregados para ter uma situação muito mais confortável, do 
gestor acima do esperado. O empregado não se sente mesmo satisfeito, valorizado 
quando o coloca dentro do esperado. Está atendendo plenamente, mas quer o acima 

para fatores clássicos 

Dhebora Belém Sampaio
Aurea Regina Fernandes
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do esperado. Por isso o trabalho do conceito do que é dentro do esperado. 

O empregado não suporta aquele que não atende parcialmente, precisa de algum 
desenvolvimento. As características precisam ser desenvolvidas. Isso é uma 
questão simples, normal, mas ninguém quer receber o próximo do esperado. Então, 
acaba que as avaliações ficam uma tendência, são colocados muito mais altos, mais 
elevados. Não conseguimos fazer uma distribuição normal. Essa entrevista é 
sempre finalizada com assinatura eletrônica, o aplicativo permite também a 
assinatura a distância, uma das evoluções desde a implantação. 

O cumprimento do prazo é outra dificuldade, sempre é necessário prorrogar. Os 
gestores não estão dentro dos prazos. E os gráficos ficam todos meio caducos. É preciso 
ficar cobrando e, devido às pendências, já não se tem a mesma estrutura. Mas as 
pendências tem que ser administradas para que o empregado não fique sem avaliação. 

Muitas vezes não tem avaliação porque o gestor não atende. É preciso cobrar 
mesmo, dar mais tempo. Até porque o aplicativo tem a possibilidade de justificativa 
da ausência em casos de afastamento, doença, licença. 

Apenas para contextualizar, em 1989, a Dataprev adotou o Sindata, uma consultoria 
externa com  um investimento muito grande em capacitação. Ficou claro que apenas o 
investimento não é suficiente para o sucesso da iniciativa. O mais importante era olhar 
para o contexto da empresa, a cultura da empresa. São muitas as variáveis que fazem com 
que a metodologia adotada seja aceita pela empresa. Foi o que o Sindata provou na 
oportunidade. Não tivemos mais do que um ciclo de aplicação, apesar de todo o 
investimento. Não conseguimos apresentar os resultados para o mérito. Foi utilizada outra 
forma e houve sequelas e mal-estar. Apenas em 2000 conseguimos aplicar a avaliação de 
desempenho novamente. Foram quase dez anos em função da questão anterior.

Eram feitos planejamento e propostas, o projeto não foi abandonado, mas nunca 
eram aprovadas nem pela diretoria e nem pelo corpo funcional. Em 2000, uma coisa 
inusitada aconteceu. A diretoria da época resolveu que a empresa teria que ter uma 
ferramenta para fazer gestão. Foi uma reivindicação do Acordo Coletivo. 

Em resumo, foram realizadas palestras de sensibilização, divulgação, ações práticas 
para implantação. E vários ciclos entre 2003 e 2004. Um deles  foi utilizado para mérito. 
Esse já foi um período de formação de avaliadores, de exercício de processo de avaliar, de 
dar as entrevistas. Fizemos toda essa etapa e foi um ciclo que possibilitou a proteção de 
mérito naquele momento da empresa.

Agora em 2011 foi feita o último ciclo de avaliação funcional. Tem uma nota das 
atividades que foram concluídas, porque o aplicativo permite esse cálculo. Ele 
mesmo faz esse cálculo e temos a nota que avaliará os fatores de desempenho. A 
metodologia está pronta, mas o aplicativo ainda está sendo desenvolvido. Na 
realidade, no aplicativo há uma  funcionalidade de atualizar de incluir a captura as 
informações de uma ferramenta de gestão de pessoas. Ele importa essas 
informações de dados pessoais do empregado. E pode atualizar. Pode incluir novos 
empregados que tem em seu grupo. Ele exclui e avalia.

Dhebora Belém Sampaio
Aurea Regina Fernandes
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O formulário de avaliação é constituído de dez fatores. Sempre que se coloca o 
empregado acima do esperado em um fator, tem que justificar na avaliação. Tem a 
nota dos resultados alcançados, que criatividade atingiu. O próprio sistema tira a 
média das notas recebidas na conclusão das atividades que foram planejadas. Uma 
parte importante são as informações complementares. Não adianta só fazer o 
diagnóstico, é importante trabalhar isso. Existe um campo em que podemos colocar 
se o empregado tem que permanecer em atividades de igual complexidade, se 
podem ter atividades de maior complexidade. Fazemos uma série de observações a 
respeito do planejamento de seção, do desenvolvimento. Olhando mais para a 
potencialidade do empregado e  as discordâncias das observações dele.

A vantagem é justamente essa agilidade, poder demonstrar isso tudo, ficar dentro 
do aplicativo essas análises, esses gráficos, essas tabelas. Essa rapidez na emissão 
do relatório quando concluímos as pendências. Temos relatório e, ao mesmo tempo, 
conseguimos trabalhar a possibilidade de conseguir históricos anteriores. Éuma das 
coisas que o empregado valoriza. Antes, não tinha esse histórico. 

Quando realizamos um trabalho de capacitação interno, indicamos o empregado 
para pós-graduação, sempre consultando os resultados do desempenho do 
empregado. Fazemos isso através do levantamento. Tem os gráficos dos 
empregados avaliados, dos empregados que não foram avaliados, motivo de 
ausências, o quantitativo de conceito. Quantos estão acima do esperado, quantos 
estão abaixo. Isso tudo é distribuído por área. O diretor acessa toda a área dele, o 
departamento, a área e a divisão. Inclusive o presidente tem acesso a toda empresa, 
permite olhar toda a avaliação.

Foi observado que a assinatura do formulário três conseguiu quase atingir 100%. O 
formulário três é a avaliação dos gestores. E o dos empregados atingiu 87%,  quase 
90% das avaliações que foram realizadas. Deve chegar a 90%, considerando que 10% 
costumam ser de justificativa.

O empregado avaliando o gestor atingiu mais de 50% este ano com a 
obrigatoriedade. Essa é a valorização global dos conceitos  que estamos buscando. 

Os desafios permanecem para quem trabalha com desempenho e treinamento. 
Construir essa cultura favorável. Até que ponto a empresa avança para construir 
essa cultura? Alinhar de maneira efetiva o que tem com o planejamento. Há um 
trabalho maior de desdobramento que está sendo feito. Aumentar a credibilidade, 
dar continuidade na aplicação, a resolver os problemas de mérito nessas questões 
de política é um desafio ainda. Não conseguimos aplicar os pares gestores. Só está 
na prateleira aguardando a decisão. Elaborar planos de ação individual. Até que 
ponto capacitamos? Até que ponto estamos atentos às potencialidades? Até que 
ponto o empregado será readaptado ou transferido de área? Que investimento está 
sendo feito? Está na área correta? É aquilo realmente que ele gostaria de fazer? Está 
motivado? É o estilo gerencial? É uma preocupação que temos ao trabalhar os 
resultados. Não deixar o empregado  entregue à própria sorte. 

Dhebora Belém Sampaio
Aurea Regina Fernandes
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O diagnóstico é feito e precisa ser tratado. Quais são as variáveis da empresa; as 
políticas? No que a empresa intervém nesse resultado? Sabemos que existem 
muitas variáveis que interferem. Qual realmente está interferindo? E a do 
empregado. A própria formação, experiência, motivação, tempo de empresa, idade. 
Tem todos os fatores que interferem na qualidade da avaliação. E o tratamento das 
discordâncias. No momento que fazemos a discordância, está discordando de uma 
avaliação feita pelo gestor. Que tratamento, que crédito daremos a essa 
discordância? 

É um trabalho que faz parte dos nossos desafios. Inclusive o resultado do formulário 
dois, em que o gestor é avaliado pela equipe e, muitas vezes, todos os empregados 
avaliam aquele gestor de uma maneira insatisfatória. E que ações temos em relação a 
isso? Até que ponto vale o desgaste deles em analisar algumas questões para não 
fazermos um trabalho em relação a isso? São grandes desafios.

E para finalizar, como reduzir a subjetividade? Como minimizar as insatisfações,  no 

momento da avaliação, aquele clima que fica na empresa? Até que ponto o 
gestor se expõe? O empregado sempre se diz injustiçado. Como podemos 
reduzir isso? Como obter resultados mais fidedignos? Esse gráfico está 
retratando a realidade da empresa? Quais seriam as alternativas? 

Mais uma vez pensar na mudança da metodologia. Pensar em uma formação 
mais intensa, mais sofisticada desses avaliadores. Ou fazer tratamento 
estatístico para trabalhar essas distorções. Tudo é preocupante. A empresa já 
vem com uma metodologia com aplicativo desenvolvido internamente por 
um analista da época.

Como trabalhar essas questões? Mudar a metodologia? A resistência à 
mudança é uma característica comum na empresa. Criamos a cultura e 
capacitamos, mas até que ponto isso é válido? O tratamento das distorções é 
uma coisa que também estamos analisando, para que possamos contribuir 
na solução dessas questões .

Fizemos pesquisa em algumas empresas para desenhar um projeto que 
conseguisse contemplar o que já alcançamos na nossa evolução. Não dá para 
perder o que já  adquirimos. E ver se existe outra forma de avançar em todas 
essas questões que levantei, e que são preocupantes e problemáticas, e que 
queremos solucionar.

Dhebora Belém Sampaio
Aurea Regina Fernandes
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experiências diversas também. Como está sendo essa Dataprev: Considero esse trabalho como um trabalho 
parceria entre os recursos humanos e o planejamento?desafiador, até em função das variáveis que estão 

relacionadas ao processo. Atuação sindical, número de Dataprev: Na época da implantação, tínhamos um e m p re g a d o s ,  d i s t r i b u i ç ã o  d e  e m p re g a d o s  sistema chamado Planejamento Estudos e Projetos territorialmente, que também é um grande dificultador. (Planep). Foi construído com a participação de todo o Mas temos que focar e observar que o grande corpo funcional. Tinha representantes de cada área na diferencial de qualquer processo dentro de gestão de elaboração desse planejamento. As pessoas se viam pessoas é o patrocínio e a comunicação. São dois dentro daquele plano de ação. Porque foi construído, pilares que realmente dão o tom a todos esses todo mundo estava contemplado. Isso continuou processos de gestão de pessoas e principalmente à durante algum tempo. Mas em algum momento foi questão da comunicação. Porque vêm quebrar um suspenso. Não tínhamos como manter. Recentemente, paradigma de que avaliação de desempenho está resgatamos porque a empresa se estruturou. Foi diretamente relacionada com as progressões, as interessante porque a empresa nunca tinha praticado. promoções funcionais. E sabemos perfeitamente que a As pessoas tiveram que reaprender a se ver dentro gestão do conhecimento é algo muito maior. Dá daquele plano de ação porque não estava muito inúmeras saídas para inúmeras situações. Precisa desdobrado como anteriormente. Como a atividade haver um entendimento maior dos empregados. estava ligada ao plano de ação. Mas não aconteceu da 
maneira que como gostaríamos. Pretendemos Também nos colocamos como empregados dessa 
capacitá-los para fazer esse desdobramento.organização, para entender qual o objetivo, para o que. 

serve. É como se ganhássemos um equipamento novo  Dataprev: Temos uma dificuldade muito grande de Primeiro vamos mexer, depois, vamos olhar o manual trabalhar com os gestores a questão de fazer avaliação, de instruções para ver se oferece mais alguma coisa por isso o planejamento serve para dizer o que é além daquilo que tínhamos como foco principal. Falta a esperado dele. A avaliação para cumprir o que foi questão da comunicação. Fazer com que chegue ao esperado, ou acima do esperado. O que é uma empregado de uma maneira simples, objetiva e direta, excepcionalidade. Com a vinculação ao planejamento quais são as saídas para esses processos. Tanto de estratégico, esse ano conseguimos dar um peso de 25% gestão do conhecimento quanto de gestão de para resultados esperados ou resultados alcançados desempenho. Tem que dar oportunidade de abrir esse vinculando ao planejamento estratégico. E aconteceram leque e mostrar o quanto se pode retirar de alguns absurdos como, por exemplo, em determinado informações das situações identificadas em um momento no aplicativo não apareciam os 25%, por isso momento de avaliação. Até em função de tudo aquilo as pessoas davam valor de 50, de 20 e 15% para outros que é apresentado dentro do sistema que hoje é fatores, especialmente os fatores vinculados ao desenvolvido e efetivamente praticado dentro da comportamento, e o resultado não era considerado.organização. Mostrar como a empresa está organizada. 
E se o resultado não é alcançado  acima do esperado? Dataprev: Não só a comunicação, mas a capacitação O que é o esperado? Esse compromisso, essa permanente. Não só dos avaliadores mas também dos vinculação entre o que estou fazendo e o resultado da avaliados, para que todo mundo esteja realmente empresa, é que é uma cultura a ser trabalhada. E que a envolvido nesse processo. avaliação de desempenho aparece muito clara na 
avaliação funcional. Grande crítica que faz o sindicato Fiocruz: Entendi que são 11 anos de sistema e de 

prática de avaliação de desempenho. E de uma ao Sistema de Acompanhamento Funcional (SAF) é 
tentativa de melhoria contínua. Não é pouca coisa. que isso é feito para os amigos dos gestores. Os 
Quem está fazendo avaliação de desempenho gestores controlam quem receberá a promoção não 
constantemente aprende mais com experiência, com pelo desempenho, mas por critérios de amizade. Os 
os erros, digamos assim, na tentativa de melhorar.  Um amigos levam tudo e os inimigos não levam nada. Por 
dos desafios da avaliação é fazer os empregados melhor que seja a ferramenta, e concordo com o que já 
entenderem a missão da avaliação. Não entendem foi falado, a cultura do processo avaliativo tem que ser 
para que serve, não entendem a direção, então fica muito trabalhada. A clareza na hora da definição, o que 
difícil às vezes fazermos alinhamentos. Às vezes é esperado. O que é o papel de cada um, para as 
alinhamento é mais complexo ainda. Isso deve refletir pessoas poderem se localizar.
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Tivemos uma experiência ano passado no interessante observar que no plano de ação de 2012, há 
planejamento estratégico. Ele trabalhava em cima de também uma vinculação com os objetivos estratégicos 
determinadas ações estratégicas. E na hora de definir, da empresa. Isso fortalece ainda mais a execução do 
fazer a primeira etapa que chamamos de contrato e plano. Será mais fácil a identificação de cada um dos 
planejamento, existiam áreas inteiras que não se empregados nesse plano de ação e a visualização dos 
localizavam. Uma área importante na empresa, que é a objetivos da empresa.
área que processa a maciça (folha do INSS) atividade 

Fiocruz: Temos que fazer uma reflexão sobre que é extremamente importante,  não estava no meta e o que é atividade. A atividade é a minha rotina. planejamento estratégico. Como vamos dizer que Não podemos achar isso uma questão menor. Isso jamais eliminaremos a maciça? Mas essa cultura de contribui para o resultado da instituição. Esse é o trabalhar, de ver desempenho tem a ver com resultado. pensamento que temos que começar a fomentar O resultado não é agradar meia dúzia. A questão da dentro das nossas instituições. O que acontece muito é avaliação tem que estar no desempenho vinculado ao a dificuldade com os modelos meritocráticos. As resultado. Essa é a grande dificuldade. pessoas têm relações personalísticas com o chefe. 
Dataprev: Em 2011, a Dataprev trabalhou um plano de Temos que atuar na área de gestão de pessoas com 
ação por diretoria. Tivemos um avanço muito grande em ações de desenvolvimento no sentido da capacitação. 
relação ao processo de planejamento estratégico, Incluindo os gestores, para que saibam e entendam o 
porque agora não é mais por diretoria e, sim, por eixos que é o planejamento estratégico, entendam que a 
temáticos que envolvem diversas diretorias e diversas rotina está no planejamento. Isso acontece em todas 
áreas. De alguma forma, também favorece uma as instituições, sejam privadas ou públicas. Esse é o 
capilaridade maior a esse plano. Quando olhamos para a desafio para a área de gestão de pessoas. Como 
diretoria, uma determinada coordenação, uma traduzo a estratégia para dentro da minha instituição? 
determinada gerência pode não estar refletida É difícil, porque as pessoas também vêm de 
diretamente no plano, mas quando olhamos por temas informações muito corporativas, muito profissionais. 
temos uma visão mais global daqueles assuntos que Não estão acostumadas, às vezes, a participar de 
são relevantes para a organização. Penso que isso foi discussões, do que pensa a direção da empresa. Queria 
um avanço grande da metodologia. Não só no processo trazer isso como uma reflexão para realmente 
de definição dessas ações, mas por definição de equipes pensarmos o que é atividade, O que é a rotina e o que é 
multidisciplinares trabalhando em cima dos temas. meta. O que é essa contribuição do meu trabalho para 

atingir um resultado?  Na Fiocruz, nós resolvemos que Isso aumenta a apropriação em relação ao plano e irá a meta e o alcançado no momento são valorizados da de alguma forma favorecer o processo este ano. E, sem mesma maneira. Como o primeiro pacto para pensar dúvida, temos um desafio grande, que é como a Janice em como é a contribuição do resultado na instituição. destacou, a questão da rotina. Dando um exemplo, Podemos até rebater e falar, mas isso é um pouco falso, temos pessoas que trabalham com atividades porque existe uma superação. Mas, de fato, temos administrativas, de controle, mais ligadas à parte também que pensar estratégias de comunicação e de burocrática do processo. O desafio grande é esclarecer mudança cultural, de clima organizacional, para que se o motivo dessa pessoa está fazendo essa atividade de possa ter uma gestão de desempenho mais orientada à rotina. Isso pode, de alguma forma, contribuir para que questão dos resultados. algum resultado considerado estratégico aconteça 
dentro da organização? O ponto que estamos Totvs: Lembramos sempre que a questão da rotina 
refletindo, e tentando encontrar uma forma que as existi. Se colocarmos como um método de avaliação a 
pessoas entendam que, mesmo as atividades de inovação nessa rotina, uma melhoria contínua, isso pode 
rotina, acontecem para que outra atividade ou outra trazer resultados benéficos mesmo para as atividades 
ação estratégica possa acontecer também. rotineiras. Se colocarmos isso em uma avaliação poderá 

haver resultados, a questão da subjetividade. Hoje, no Esse é um grande desafio e é algo em que estamos mercado existe a própria instituição esperando um refletindo e pensando bastante. Realmente, seria resultado da avaliação. Por exemplo, existe um necessário fazer um trabalho grande esse ano com os quadrante e todo mundo tem que se encaixar nesse próprios gestores, para que também façam esse exercício. quadrante. Só que, dentro desse quadrante, existem Acredito que, a evolução, a metodologia do próprio plano percentuais para o esperado, acima do esperado, abaixo de ação, irá nos ajudar bastante porque o plano hoje está e na média. Chamamos de curva forçada. Toda empresa muito mais distribuído dentro da organização. tem que estar nesse quadrante e tem que se encaixar no 
resultado esperado pela instituição. Dataprev: Complementando o que foi comentado, é 
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tabulávamos um resultado muito significante, até que INSS: Assistindo à apresentação, observei que a missão 
ponto deveria implantar como obrigatório? Quebramos mais focada em objetivos, nas metas alcançadas da 
a questão da transparência e todo mundo passa a fazer Dataprev, está baseada na produtividade. Acredito que 
a sua aval iação ou permanecemos com a até mesmo por causa da missão. Na visão do INSS, é 
transparência? Não tivemos um posicionamento em muito complexo quando tentamos mapear essas 
relação a isso. Só agora, na última aplicação,  funções,  considerando o  desempenho por  
colocamos como obrigatório, mas, mesmo assim, sem competência. É complexo, tem questões de outras 
entrar no cálculo da nota final. Nos contatos que funções que não são exatamente competência daquele 
tivemos com os gestores e nas palestras de setor. São atribuições que são do servidor, bagagens 
sensibilização, discutíamos os pontos fortes, os fracos que eles adquiriram em uma determinada área que 
da metodologia e sempre havia uma rejeição dos termina sendo substituída. Existe uma cultura, no INSS, 
gestores com relação a essa avaliação. A recíproca é de herdar funções de outras áreas quando trabalhamos 
verdadeira. Da mesma forma que o empregado se em uma área que é distinta.
sente desvalorizado, não reconhecido, o gestor 

Quando pensamos na questão do desempenho por também se sente desvalorizado e fica preocupado com 
competência, não consegui ainda enxergar quando se trata essa avaliação. Essas foram às questões no formulário 
do levantamento, quando se trata de desempenho por da equipe. No da autoavaliação temos realmente uma 
competência dentro de cada setor, de cada seção. Como foi preocupação de que ache uma distorção do ranking. O 
feita essa pesquisa para delimitar se existe isso também empregado se avalia e isso mudará toda a posição.  
na Dataprev? Essa carga hereditária de outras áreas Terá que fazer ajuste. 
também influenciou, em algum momento, deixando mais 

Não evoluímos como pretendíamos. Pensamos que complicado esse critério de avaliação por competência?
seria muito rápido. A cada ano iríamos implantando 

Dataprev: Não foi mapeado dessa forma. Trabalhamos mais uma etapa. Mas não aconteceu porque não está 
por áreas dos empregados que estavam lotados retratando realmente a realidade. Precisa ser mais 
naquele grupo, no grupo daquele avaliador. Não trabalhado. Não aconteceu em todos os níveis. 
avançamos nessa questão das competências. É um Percebemos que o corpo funcional, os gestores não 
trabalho que temos pronto, identificamos, mas não aceitaram. É interessante que os pares não estão no 
mapeamos as competências. O aplicativo está pronto formulário para ser realizado de forma opcional, mas 
para fazer o mapeamento das competências, mas só tem grupos de gestores que imprimem o formulário, 
temos as identificadas, as organizacionais, as conversam com o grupo e aceitam bem isso. Discutem 
fundamentais, que são comuns a todos os entre si e isso vem subsidiar a avaliação dele e do grupo. 
empregados, as gerenciais específicas ao grupo de Experimentalmente eles fazem. Apesar de nós ainda 
gestores. Mas não temos mapeadas ainda as não colocarmos como uma etapa da metodologia.
competências. Só trabalhamos com resultados de 

Dataprev: A Dataprev tem alguns aspectos culturais desempenho. O gráfico ligado a fatores ainda não está 
que exercem uma influência muito grande nesse ligado às competências.
processo de avaliação de múltiplas fontes. Tenho a 

Correios: Ouvimos falar na avaliação de múltiplas impressão de que a baixa adesão no processo de 
fontes. Mas a impressão que tenho é de que não são autoavaliação e até na avaliação dos gestores está 
bem recebidas, que as pessoas não assimilaram o muito relacionada ao fato de as pessoas enxergarem a  
processo. Fiquei curiosa quanto à sua experiência. ferramenta de avaliação de desempenho como algo 

que serve apenas ao mérito. Como nem sempre Dataprev: Em 2000, falava-se de avaliação, utilizando 
aplicamos o mérito, acredito ainda que exista um a metodologia de 360 graus. Quisemos inovar 
descrédito das pessoas de que aquilo servirá de fato também, na época da implantação do SAF, partindo 
para alguma coisa. Se a pessoa tem na cabeça que é para isso. Desde o início, sabíamos que era um 
uma ferramenta importante para o desenvolvimento processo educativo e deveria ser gradativo. Não 
dela, para que receba um feedback, é natural que tenha conseguimos formar essa cultura rapidamente. 
uma receptividade maior para aquilo. Na Dataprev, Começamos com 90 graus que é o gestor avaliando, 
temos que evoluir um pouco nessa cultura. Acaba que mas com a ilusão de que teríamos muito rapidamente a 
as pessoas deixam realmente de fazer essa evolução. Não chegamos até clientes, fornecedores, 
autoavaliação porque acreditam que não vai servir para mas até os pares. Ficamos nessas seis aplicações com 
nada. E o mesmo para a avaliação do gestor. Além dele uma autoavaliação, avaliação do gestor e da equipe de 
ter um pouco dessa falta de confiança do que será feito gestor opcional. Houve dificuldade em cima do 
daquilo, tem também a questão da cultura na Dataprev percentual que os gráficos mostravam. Como 
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de que existe uma supremacia do gestor.

As pessoas em algumas localidades têm um pouco de 
receio de se expor ao seu gestor e acabam também não 
aderindo a essa avaliação da chefia superior. 
Principalmente quando é transparente e tem identificação. 
São algumas barreiras, que necessitam de atenção.

Procuradoria-Geral da República: Parece que as 
organizações são bem parecidas, inclusive no modelo 
de gestão. Na administração pública, estamos 
passando por um processo de mudança. Os processos 
de avaliação começaram há pouco tempo. Para a 
maioria dos órgãos, esse processo é muito recente. E 
de alguma forma a experiência mostra o seguinte: 
precisamos primeiro mudar a cultura, quebrar 
paradigmas para que as equipes entendam e 
compreendam esse processo. Essa é a grande 
mudança  que precisamos trabalhar. Como os colegas 
já falaram, isso só acontecerá com um processo de 
comunicação claro, transparente e eficiente. Para que 
as pessoas possam compreender o que estão fazendo.

É difícil dizer para um colaborador que ele não está 
cumprindo com as suas metas. Não está fazendo bem 
o seu trabalho. É difícil ouvir também de um 
colaborador, que o chefe não está legal, que não está 
agindo direito. A questão do anonimato é outra coisa 
em que precisamos pensar. Tenho que ser capaz de 
chamar o meu colaborador e dizer: amigo, infelizmente 
você não está cumprindo com as suas atribuições, com 
o teu trabalho, com as suas metas e assim por diante. 
Temos que ser capazes de fazer isso, se não fica muito 
fácil gerenciar.
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Apresentarei os desafios do Ministério da Saúde sobre avaliação de desempenho, 
dando continuidade a essas reflexões. Trouxe um retrato do Ministério. Alguns já 
devem conhecer a dimensão da instituição e outros, não. Ele faz parte do Sistema 
Único de Saúde, que tem cerca de 170 mil servidores ativos e inativos. Com o 
concurso público realizado, estamos lidando com diversas gerações e a experiência 
tem sido enriquecedora. 

O Ministério possui as unidades finalísticas, diversas atividades em pesquisa, ensino 
e políticas. Somos 26 núcleos estaduais, cinco institutos de pesquisa, seis hospitais 
no Rio de Janeiro, institutos de pesquisa no Rio de Janeiro e no Pará. E os 34 centros 
de saúde indígena recém-criados – agora somos responsáveis pela saúde dos 
indígenas por meio da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai ). 

O público-alvo da avaliação de desempenho são os servidores cedidos, em torno de 
46 mil, e os lotados nas unidades do Ministério, em torno de 22 mil. Esse é o 
referencial legal. Começamos a pensar em avaliação de desempenho a partir da 
publicação do Decreto nº 7133, quando começaram também as inúmeras conversas 
com o Ministério do Planejamento.

O Ministério seguiu todas as orientações e portarias. A Portaria nº3.627 foi publicada 
no primeiro ciclo e tratava de critérios e procedimentos. Estamos no segundo ciclo de 
avaliação de desempenho.  A Portaria nº6.884 já é referente ao segundo ciclo de 
avaliação. E a Portaria nº537 é a que fez algumas alterações em relação à Portaria 
nº3.627 que foi a de sistemática de avaliação. 

Trabalho com avaliação de desempenho com um grupo de cinco servidores da 
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas. Para situar um pouco melhor o nosso 
trabalho: são cinco servidores para, aproximadamente, 68 mil servidores que 
precisam ser avaliados. Mas contamos com a colaboração dos nossos gestores dos 
núcleos estaduais, dos hospitais e institutos.

Trabalhamos toda a estrutura e sistemática da avaliação em cima dos conceitos 
básicos previstos no Decreto. Atendemos essas orientações que foram agrupadas 
por natureza de atividade. O plano de trabalho é o documento que registra todas as 
nossas ações e as características daquela unidade de avaliação. São os cortes feitos 
a partir da necessidade de organizar o plano e a avaliação de desempenho, o 
procedimento dentro da avaliação de desempenho propriamente dito. 

Os objetivos gerais da avaliação de desempenho são: desempenho institucional, 
individual e a possibilidade de gerar ações para o desenvolvimento organizacional. O 
Ministério ainda está nesse processo de alinhamento, desenvolvimento 
organizacional e planejamento estratégico.

Desafios sobre avaliação de  desempenho

Regina Celi Barreiros Nunes ¹
Técnico em Assuntos Educacionais - Ministério da Saúde

¹Técnico em Assuntos Educacionais do Ministério da Saúde. Coordenadora do grupo 
responsável pela implantação da avaliação de desempenho no Ministério da Saúde. Bacharel 
em psicologia pela Universidade Santa Úrsula (RJ), com especialização em Administração de 
Recursos Humanos pela FGV.
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Já entre os específicos, está a identificação das necessidades de capacitação. 
Poderia dizer que é o que estamos começando a fazer de uma forma mais concreta. 
O nosso plano anual de capacitação para 2012 já está sendo trabalhado com todos 
os gestores das unidades em cima do resultado da avaliação de desempenho. Ainda 
temos muito o que fazer. Estamos iniciando um processo, afinal de contas 
começamos em março de 2010 quando foi publicado o Decreto.

O Ministério está engatinhando ainda nesse processo. O próprio planejamento 
estratégico está sendo revisado e identificado as necessidades de adequação 
funcional e novas lotações a partir do resultado da avaliação, no sentido de 
aproveitar melhor os nossos talentos sem correr o risco de desvio de função. 

As parcerias são essenciais para todo o processo. O patrocínio da Secretaria Executiva 
é fundamental. A parceria com o Datasus (Banco de Dados do Sistema Único de 
Saúde, a unidade que está conosco na elaboração e na continuidade do sistema) 
precisa ser ajustada. É muito engraçado que, a cada reunião, dizem que o sistema não 
acabará nunca. Eles mesmos às vezes lembram alguma coisa e nos sugerem. 

As coordenações gerais envolvidas, já nos dois processos, nos dois ciclos são: a 
Gestão de Pessoas, que está desde o primeiro ciclo, e a Coordenação Geral de 
Inovação Gerencial, que no primeiro ciclo cuidou da avaliação de desempenho 
institucional, da elaboração das metas institucionais e das metas globais do 
Ministério. Atualmente esse trabalho é feito pela Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento (SPO). Essas metas estão sendo monitoradas pelo Departamento de 
Monitoramento das Ações da Saúde. A Coordenação Geral não existe mais. O 
trabalho passou para a Secretaria de Planejamento, mas isso tudo com a  Secretaria 
de Estado da Gestão Pública (Segesp) atuando junto o tempo todo. Desde o início, as 
primeiras decisões, as primeiras leituras do Decreto, as inúmeras reuniões, contatos, 
leituras, visitas ao Ministério do Planejamento. O nosso trabalho por gestão e por 
competência está sendo feito ainda. Está bem no começo.

Mapeamos as competências gerenciais de uma forma mais elaborada. Começamos 
a trabalhar com as competências técnicas agora em 2012. A Coordenação do 
Desenvolvimento de Pessoas, junto com a consultoria (CODEP), está fazendo esse 
levantamento das competências técnicas, da implantação em conjunto com as 
coordenações, automatizar e informatizar o processo. Claro que uma instituição 
desse tamanho não tem como fazer avaliação de desempenho sem um sistema que 
possa nos acompanhar e agilizar o processo. 

Começamos então com uma série de oficinas gerais em Brasília. Trazendo os núcleos 
estaduais, pelo menos o representante de gestão de pessoas para discutir todo o processo. 
E vamos para os institutos e hospitais do Rio de Janeiro porque são muitos. Acaba ficando 
mais em conta a equipe se deslocar para fazer esse processo de capacitação. Várias 
reuniões continuam acontecendo na mesa de negociação do Ministério. 

No momento, a discussão é sobre a questão dos servidores cedidos que são em 
número muito grande. Qual é a melhor maneira de avaliá-los? Tínhamos um sistema 
de medição das metas institucionais. Começamos a selecionar as metas específicas 
para serem utilizadas na avaliação de desempenho. Estou falando do primeiro ciclo 
ainda. E não tínhamos ainda um procedimento unificado para avaliação de 
desempenho individual. Passamos a ter nesse momento.A decisão foi que, para o 
primeiro ciclo, as metas institucionais seriam retiradas da agenda estratégica Mais 
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Saúde porque já era um processo em que estávamos trabalhando em 2007. O 
Ministério já vinha trabalhando nessa agenda estratégica. Por isso já tinha uma 
parte do processo de avaliação de desempenho encaminhada. A ideia era a de 
aproveitar o time que está ganhando e que está dando certo para servir de base e 
ajudar e pensar em avaliação do Ministério da Saúde. 

Partimos desse princípio. Claro que criando metas específicas para avaliação de 
desempenho e, naturalmente, com desafios alcançados pelos servidores. O sistema 
para avaliação individual,  que não tínhamos e passamos a ter, propõe toda a parte de 
inclusão do plano de trabalho, das metas pactuadas, das metas individuais, das metas 
institucionais, das metas intermediárias. Todo o acompanhamento feito pelo sistema. 
Temos apresentado um pouco esse sistema para alguns órgãos que tem nos procurado 
com todas as dificuldades e com todas as alterações que precisam ser feitas durante o 
processo. Entendemos que está dando muito certo. Está sendo muito boa essa parceria 
com o Datasus, bem como as decisões de implantação. Uma preocupação grande é 
com relação à unificação da linguagem em todo o processo de capacitação. 

Vamos todos entender  que são as nossas unidades. O que é a nossa missão. O que é 
responsabilidade de cada servidor com essa missão do Ministério da Saúde. Vamos 
entender bastante para que serve a avaliação de desempenho. As visitas técnicas 
foram realizadas para entender um pouco o que estava acontecendo. Por exemplo, 
ao órgão mais experiente na avaliação de desempenho, como o Banco do Brasil. 
Criamos o primeiro ciclo então com a duração de seis meses, como um ciclo de 
aprendizagem. Seis meses é um tempo bom para acertar, errar e corrigir para o 
próximo ciclo, mas também não era a ideia fazer tudo correndo. O importante era 
entender um pouco e tentar errar o mínimo possível, por isso, a opção pelo ciclo de 
seis meses. Muita transparência também junto aos servidores  aos sindicalistas e às 
demais representações, no entendimento do que se quer e ouvi-los nas sugestões 
de comunicação aberta  no  aprofundamento do Decreto e Portarias.

O primeiro ciclo foi de 1º de janeiro a 30 de junho. Criamos as figuras, os atores que 
fazem parte de todo o processo, segundo orientação do próprio Decreto. O gestor do 
plano de trabalho é aquela pessoa de cada unidade de avaliação responsável pela 
elaboração do plano de trabalho a partir de todas as conversas, de todos os contatos 
com toda a sua equipe, que forma aquela unidade de avaliação e é responsável, junto 
com os colaboradores dele, pela inclusão das informações sobre avaliação de 
desempenho naquele ciclo. Criamos um plano de capacitação de multiplicadores e 
gestores de plano. Orientamos os gestores de plano sobre as atividades deles, e os 
multiplicadores eram os parceiros para disseminar as informações sobre avaliação 
de desempenho. Sempre naquela linha da transparência. Sempre na linha de que, 
quanto mais tenho conhecimento do  que está sendo falado, do que é essa avaliação, 
menos medo, menos receio terei e com isso colaborarei mais.

Iniciamos a criação dos planos de trabalho e da avaliação de desempenho. Criar os 
mapas de localização dos servidores cedidos por núcleo foi muito importante. Porque 
diante desse número muito grande de servidores cedidos, precisamos localizar 
melhor cada uma dessas pessoas. As vezes até o próprio núcleo tinha servidores 
cedidos de quem nem lembravam. Foi preciso muito cuidado para não deixar 
ninguém fora do processo de avaliação de desempenho. Ocorreram poucos casos 
isolados. Conseguimos não deixar ninguém de fora da avaliação de desempenho.

Para avaliação individual, valendo os 20 pontos, fizemos a seguinte distribuição: os 
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servidores cedidos foram avaliados pelos fatores mínimos de competência 
especificados no Decreto. Ainda estamos utilizando, nesse segundo ciclo, somente 
os cinco fatores mínimos exigidos. Sabemos que temos algumas modificações a 
fazer para o próximo ciclo no formulário de avaliação. Mas não fizemos isso nesse 
ciclo por causa das necessidades de alteração da sistemática e também em função 
das orientações do Decreto. Com a autoavaliação e com a avaliação de equipe, 
preferimos mexer o mínimo possível no sistema. Por isso que o formulário ainda está 
igual ao primeiro ciclo. A partir do terceiro será mudado.

Os servidores cedidos ainda estão sendo avaliados somente pelos fatores de 
competência. Isso foi o resultado das conversas com os representantes sindicais. 
Entendemos que seria uma forma mais adequada para a avaliação dos cedidos. É 
complicado pactuarmos metas com os nossos servidores cedidos em vários lugares 
do Brasil. Avaliando diretamente pelos fatores da unidade que está em exercício, 
temos uma condição melhor de acompanhar o desempenho desse servidor. Para os 
servidores da casa, dividimos os nossos 12 pontos para avaliação individual da 
seguinte forma: 12 pontos para a meta individual pactuada. É aquela meta que meu 
avaliador, meu chefe imediato pactuou comigo dentro das atividades que desenvolvo 
com algum desafio. Essa meta vale 12 pontos e os fatores de competência valem 8 
pontos somando os 20. Preferimos priorizar essa meta individual no sentido de 
trazer a responsabilidade e o entendimento da função do servidor no resultado 
daquela equipe, daquela unidade e da instituição como um todo.

Uma questão que o servidor precisa aprender é que a gratificação e a avaliação de 
desempenho são pela melhoria do trabalho dele e da própria instituição. Por isso, 
priorizamos, colocamos um valor maior para a meta pactuada. Esses são os cinco 
fatores de competência que estamos trabalhando ainda nesse ciclo: produtividade, 
comprometimento, conhecimento de métodos e técnicas, cumprimento de normas 
de procedimento e de conduta e trabalho em equipe. Para a avaliação, fizemos uma 
descrição desses fatores com base nas necessidades das nossas competências que 
ainda estão em processo de elaboração, mas que sabíamos que seriam necessárias.

Foi feita uma definição do conceito de acordo com a realidade do Ministério da Saúde. 
E evidenciamos cada fator em relação a conhecimento e produtividade. Não 
somente a descrição do fator, mas também a descrição específica da nossa realidade 
e das evidências que também colaboram na hora da avaliação. 

O gestor da unidade de avaliação é a pessoa responsável pelo processo de avaliação, 
o chefe da unidade, por exemplo, da secretaria-executiva, que é uma das nossas 
unidades de avaliação. O da unidade de consultoria jurídica, que é outra unidade de 
avaliação, é o consultor jurídico.

Depois vem o gestor do plano de trabalho responsável pela elaboração do plano e 
chefe da equipe responsável pelo processo de avaliação da sua equipe. E aqui é a 
definição das metas, dos avaliadores e dos avaliados. 

Na avaliação institucional, temos as metas globais mais as intermediárias. As metas 
globais no segundo ciclo foram mapeadas a partir do Plano Plurianual (PPA), das 
nossas atividades voltadas para o PPA. E não mais da agenda estratégia Mais Saúde 
que aconteceu no primeiro ciclo. A avaliação de desempenho no segundo ciclo, agora 
conforme a determinação do Decreto, o ciclo passa a ter 12 meses. 
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O nosso ciclo, que está acontecendo, começou em primeiro de julho de 2011 e irá até 
30 de junho de 2012. A composição da avaliação de desempenho, metas globais 
intermediárias já previstas no primeiro ciclo e a diferença do segundo ciclo está aqui na 
avaliação da chefia, na avaliação da equipe e na autoavaliação que mostrarei para 
vocês como que fizemos essa sistemática. Repetindo, o primeiro ciclo 80% para 
avaliação institucional e 20% para individual. Os 12 pontos destinados à meta individual 
deixamos que fossem avaliados somente pelo chefe imediato. Por quem pactuou a 
meta com o avaliado. É essa pessoa, é esse chefe que continuará sozinho fazendo a 
avaliação da meta pactuada. Sozinho, mas junto com o avaliado, naturalmente.

O Ministério da Saúde conta também com um processo chamado de ocorrência em 
que, desde o início da avaliação, já vai havendo um contato entre o avaliador e o 
avaliado. Eles estão o tempo inteiro falando sobre a meta, o que já foi atingido e o que 
precisa ser melhorado. E com essa novidade de avaliação de chefia e avaliação de 
equipe e autoavaliação, fizemos a distribuição nos oito pontos destinados à 
avaliação dos fatores mínimos de competência. Nos fatores mínimos valendo oito 
pontos, 60% são da chefia, 25% da equipe e 15% da autoavaliação. A avaliação de 
pares considera a diversidade da estrutura do Ministério e das equipes, de como 
essas equipes se formam de um modo geral. Entendemos que, pelo menos para 
esse segundo ciclo, podemos mudar a avaliação de pares. Irá ocorrer da seguinte 
forma: dois avaliadores dentro da equipe, dois avaliadores avaliam uma só pessoa. 

Por exemplo, em um processo de trabalho de avaliação de desempenho, quando 
somos cinco pessoas, cada dois avaliam um. Isso em relação às equipes. Agora, os 
chefes também são avaliados nessa sistemática de avaliação de pares por dois 
subordinados. Como será no caso da avaliação das chefias imediatas? Dois servidores 
subordinados a esta chefia avaliarão o chefe,  na tentativa de chegarmos aos 360 
graus da melhor forma possível. Estamos nessa fase de elaboração de trabalho. 
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N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

DEBATE

A adequação é feita de acordo com a realidade de cada Dataprev: Sobre essas comissões, da atuação das 
núcleo e a representação dos servidores. Hoje, estamos comissões nesse processo de análise e de parecer em 
em negociação com os sindicatos para que venha da cima dos recursos que são feitos: Como são escolhidas 
representação sindical tanto servidores que atuam na essas comissões e como é a aceitação desse veredicto 
casa quanto servidores cedidos. Em relação aos pares, que a comissão dá? E nesse processo de análise que foi 
eles serão identificados. Soubemos de outras unidades, mencionado que eles discutem muito, como se dá a 
das instituições que fazem por meio do sistema, mas tomada de decisão e como isso é aceito pelos gestores 
achamos melhor comprar o desafio e trazer a ideia de que fazem a avaliação? Em relação a avaliação dos 
que o chefe de equipe junto com a equipe formará o que pares, se nesse processo há a identificação dessas 
chamamos de trios que vão compor as subequipes que pessoas ou não. Como essas pessoas são escolhidas? 
irão compor a avaliação de pares.O próprio aplicativo faz algum tipo de sorteio aleatório?

Dataprev: Na avaliação institucional das metas globais Ministério da Saúde: Não. Em relação às comissões no 
intermediárias definidas pelo PPA. Como isso é primeiro ciclo, a Comissão de Avaliação e Desempenho 
mensurado? Foi criado um indicador?foi criada por determinação do Decreto. E representada 

somente pela área de gestão de pessoas. Tanto que Ministério da Saúde: Sim. Foram criados indicadores. fizemos parte das comissões. Em termos de aceitação, Essas metas globais são cinco. Já foi um avanço em posso dizer que não tivemos nenhum problema. A relação ao primeiro ciclo. Porque no primeiro tínhamos importância maior é mostrarmos o propósito e a 14 metas globais. O Ministério deve estar transparência durante todo o processo. Todos nós contemplado, não precisa ter 500, não precisa ter 14 sabíamos que essas comissões deveriam ser metas globais para que seja apresentado. Precisa de elaboradas e que era a última instância. E como metas globais bem elaboradas. Temos esse estávamos orientando as comissões? Uma das coisas quantitativo que todos nós, o Ministério da Saúde, que falamos muito nas discussões com as comissões foi hospitais, institutos fomos contemplados nessas o seguinte é muito difícil receber um recurso se não para metas. Elas tanto estão voltadas para ações da ponta, conversar sobre algumas coisas que estavam muito quanto para a questão da elaboração das políticas.evidentes, como o número de recursos que foi muito 
pequeno em relação a nossa realidade e o nosso Fiocruz: Nós da Fiocruz participamos do primeiro ciclo 
quantitativo de avaliados. Não direi exatamente quantos com vocês porque temos muitos cedidos do Ministério 
foram porque não lembro. Mas foi uma percentagem da Saúde. Fomos seus parceiros, na medida do possível 
bem pequena em relação ao número de servidores. na questão da identificação dos cedidos. É um desafio 

do controle das pessoas que não foram oficialmente Com relação aos que precisaram ser analisados. cedidas e vão realizar um trabalho. Isso é uma questão Pegamos muito essa ideia, chame as partes, converse e que pensamos muito na Fiocruz. Cedemos muitas a partir daí tome a decisão enquanto instância final pessoas e recebemos também. Pensamos no desafio porque é isso que está previsto administrativamente. da avaliação de desempenho dessas pessoas porque Vamos trazer a responsabilidade da avaliação com bom acreditamos que elas deveriam ser avaliadas pelo senso. Essa é a questão da comissão. Para o segundo cumprimento do plano de trabalho e, no mínimo, pelo ciclo, temos uma variedade grande de formação das que vão cumprir na outra instituição. Por conta das comissões. Não somos mais somente a área de gestão discussões com os sindicatos, a avaliação foi polêmica. de pessoas que compõe essa comissão. Temos Creio que estejam repensando essa questão. Quando servidores representantes das unidades de avaliação vou ceder alguém, tenho um plano de trabalho para em Brasília. O nosso trabalho está em fase de publicação realizar em outra instituição. Acredito que seria da portaria para a composição das comissões. Cada interessante avaliar os cedidos que colocamos em núcleo tem uma estrutura diferente. O núcleo do Rio de outras instituições, para fugir daqueles casos que, na Janeiro tem uma estrutura, uma composição maior, verdade, o servidor quer fugir da instituição. Seria uma porque só de servidores cedidos são 12 mil. A comissão forma de dizer: a seção tem um compromisso entre do Rio tem em torno de sete pessoas. No núcleo de instituições. Como que estão vendo isso no Ministério?Sergipe, por exemplo, que é o núcleo com o menor 
número de servidores cedidos também não precisa de Ministério da Saúde: Entendemos que a melhor 
sete pessoas compondo a comissão. maneira são os fatores que representam o propósito 
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desse servidor que está em exercício. Mas procuramos sim, de todas as metas. Esse fio condutor ainda não é 
ainda, a partir das conversas com os sindicatos, ver quais perfeito. Arrebenta de vez em quando e temos que 
são as melhores maneiras de avaliar o servidor cedido. revisar o que está previsto também. Podemos avaliar 
Em termos de avaliação de desempenho, o nosso maior que a meta está muito acima do esperado e não 
desafio é o servidor cedido. Por enquanto esse foi o teremos condições de atingir. Ou ainda que a meta 
caminho considerado viável. E temos uma preocupação pactuada com o próprio servidor está muito além do 
muito grande também em estar com os gestores das que é possível ou está muito aquém. Essa alteração 
instituições para onde eles estão cedidos. Temos cedido pode ser feita durante todo o processo.
ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a outros órgãos. No 

Dataprev: E, complementando, existe algum tipo de caso do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), por dificuldade? E já resgatando um pouco do que foi dito exemplo, temos bastante contato com eles e queremos, na apresentação da Áurea, em relação à definição das no segundo ciclo, melhorar a quantidade de avaliações metas daqueles empregados, daqueles colaboradores feitas via sistema. Tivemos um pouco de resistência por que executam tarefa muito rotineira, de que maneira parte tanto dos servidores cedidos quanto dos gestores. são orientadas essas equipes, esses gestores para que Algumas avaliações ainda foram feitas em formulário eles superem essas dificuldades?impresso, o que complicou muito. 
Ministério da Saúde: Trabalhamos nisso o tempo inteiro. Dataprev: Em relação às metas pactuadas individuais, Mostrar que todo mundo tem a sua importância dentro vocês já tinham a cultura de trabalhar com metas? Já do processo. O que procuramos dizer em relação à meta? tinham essa prática de definir metas entre os O quantificável e o mensurável. Nem sempre precisamos gestores? Essas metas individuais estão alinhadas às ter como meta encaminhar tantos processos. Teve uma metas globais institucionais? Como é feito esse vez que me questionaram. Mas a minha área de alinhamento? Elas estão pré-definidas? Os gestores encaminhamento de processos não tem como dizer selecionam ou tem um trabalho de analisar aquelas quantos processos serão encaminhados por dia porque metas globais e analisar o trabalho de sua equipe e depende de uma demanda externa. Não são quantos definir metas efetivamente individuais? encaminharei e, sim, quanto tempo demora para 

Ministério da Saúde: Só tínhamos as metas encaminhar esse processo para o local certo. Conta com 
institucionais. Só passamos a ter metas individuais a prazo, qualidade e agilidade do processo. A dificuldade é 
partir do processo de avaliação de desempenho. O que maior tanto na meta intermediária quanto na global, 
ocorre é que as metas globais são elaboradas e,  a partir intermediária, e individual. Chegarmos a esse ponto de 
delas, a unidade de avaliação elabora as metas que não necessariamente é o quantificável cartesiano e, 
intermediárias por meio do foco do seu trabalho. Só sim, o mensurável que dá noção do processo. Do 
que, por exemplo, a Secretaria-Executiva, que é uma andamento do processo sem esquecer também de 
unidade de avaliação imensa, tem várias equipes e considerar a qualidade. Mas é uma tarefa difícil. Sentamos 
várias áreas de atuação dentro dela (gestão de juntos, elaboramos e repensamos.
pessoas, subsecretaria de Planejamento e Orçamento, 

Dataprev: Falou-se na avaliação dos cedidos, não sei se recursos e logística, materiais, patrimônio). Cada temos também os liberados integralmente para equipe dessas elabora as suas próprias metas atividade sindical. Se essas pessoas são avaliadas, quais intermediárias também desenrolando para as metas os critérios de avaliação? Como é feita essa avaliação? individuais que são, na verdade, uma derivação das Estamos com dificuldade em estabelecer critérios para intermediárias. O que aquela equipe tem que alcançar avaliar os liberados para atividade sindical.naquele período. No nosso caso avaliação de 
desempenho, quais são as metas da CODEP? É a Ministério da Saúde: Essas pessoas estão sendo 
capacitação, é a orientação, é a implementação sobre a avaliadas. Estamos ainda buscando orientação nesse 
avaliação de desempenho. sentido. Estão sendo avaliadas, por enquanto, apenas 

pela avaliação institucional. Não existe uma avaliação A minha meta individual será a partir dessa meta em individual. Temos uma discussão com o Ministério do relação à avaliação de desempenho que a CODEP Planejamento também para ver a questão da avaliação enquanto equipe tem que cumprir no período. A dessas pessoas. Os nossos demais servidores cedidos, mesma coisa no corte da capacitação. Quantos todos são avaliados tanto para o SUS quanto para servidores deverão ser capacitados naquele período e outros órgãos. Precisamos resolver ainda a questão em quais áreas devem ocorrer a capacitação. A meta de relacionada aos representantes.quem trabalha na área de capacitação será voltada 
para atingir essa meta maior. Tem uma interligação, Totvs: Quando se chegam as metas individuais, significa 
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que anteriormente houve uma meta intermediária. 
Como se lida com a troca das pessoas no meio do 
processo? Ela deixa de levar suas metas, terá outras no 
outro setor? Como se lida com isso no processo?

Ministério da Saúde: Se ela vai para outro setor será 
elaborada uma nova meta para ela. O que ocorre é que, 
dependendo do tempo dessa mudança, será avaliada 
pela lotação anterior ou por onde ela estará. O maior 
tempo que ficou no período do ciclo é o local pelo qual  
será avaliada. E se for meio a meio a segunda metade é 
que vale. Dessa forma, será criada uma meta para ela. E 
tem que ser uma meta que ela tenha condição de cumprir 
do momento que chegou até a conclusão do ciclo.

Totvs: E a intermediária que está dependendo dessa 
conclusão?

Ministério da Saúde: Pode ficar a desejar, é verdade. Ao 
elaborar a meta, pensem nas metas das unidades da 
equipe e que o servidor permaneça nesse período. 
Temos o servidor que passa no concurso do Tribunal A, B 
ou C e ele não vai esperar acabar o ciclo e nem pode, pois 
já está sendo chamado. No caso, a instituição terá que 
dar conta do cumprimento da meta da equipe, apesar da 
saída daquele servidor.

Totvs: Não há uma distribuição para os demais que ficaram?

Ministério da Saúde: Pode ser necessária. Mas isso 
será pactuado novamente. E, se for necessário o 
registro da meta individual pactuada feita no plano de 
trabalho, pode ser alterada.

Totvs: Existe um período de revisão dessas metas?

Ministério da Saúde: Sempre que necessário. O 
sistema dá abertura para isso.
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Meu nome é Roberta e trabalho há dois anos na área de gestão de desempenho dos 
Correios. Vamos falar da nossa experiência para que saiamos daqui com conforto de 
saber que as nossas angústias, os nossos desafios são de todos nós que trabalhamos 
com gestão de pessoas. Nós vamos trazer para vocês a experiência dos Correios e o 
nome do nosso sistema é Gerenciamento de Competências e Resultados. 

Farei uma breve apresentação dos Correios para que tenham uma ideia também da 
dimensão e do contexto da organização. A missão dos Correios é oferecer soluções 
acessíveis e confiáveis para conectar pessoas nas instituições e negócios no Brasil e 
no mundo. Isso passou a ser, para nós, a partir de 2011, uma realidade com a nova Lei 
Postal, com o estatuto que traz outra configuração e a perspectiva de atuação 
empresarial para os Correios.

“Ser uma empresa de classe mundial” é a visão dos Correios no seu plano estratégico 
para 2020. A empresa espera que em 2020 tenha o reconhecimento como empresa 
de classe mundial e referenciada pelos fundamentos da excelência da Fundação 
Nacional da Qualidade. É importante trazer qualidade e excelência. O plano estratégico 
nos traz uma série de referenciais para o nosso modelo de gestão. Da gestão 
organizacional e especificamente da gestão de pessoas. Valores, ética, meritocracia e 
respeito às pessoas, compromisso com o cliente e sustentabilidade. São também 
referenciais em todas as políticas e práticas de gestão de pessoas.

Em números, são 12 mil agências próprias e franqueadas em todo o território 
nacional; 24 mil caixas de correios e cinco mil cidades com Banco Postal. Os Correios 
estão presentes em todos os municípios brasileiros mais as agências que atuam 
com o Banco Postal - 5 mil cidades. São 35 milhões de objetos por dia tratados e 
distribuídos pelos Correios; 50 milhões de domicílios visitados também diariamente; 
53 mil quilômetros pelo ar e 620 mil quilômetros por terra todos os dias. 

Com relação ao efetivo dos Correios, temos 115 mil empregados: 59 mil carteiros; 25 
mil atendentes comerciais que trabalham nas agências dos Correios; 14 mil 
operadores de triagem e de transbordo que fazem o tratamento das cartas, 
encomendas e atividade interna; e 17 mil na área administrativa em diversos cargos 
da empresa. A instituição conta com agente de correios e suporte, técnicos de 
correios e analistas de correios. O analista é de formação superior. E, dentre esses 
empregados, temos 14 mil e 800 gestores. 

Os Correios estão  presentes  em todo o Brasil e, por essa razão, em tudo o que se faz 
ou se implementa, é preciso considerar a diversidade. O que traz grandes desafios.

A estrutura organizacional dos Correios é composta pela presidência; vice-
presidentes (onde há uma vice-presidência em gestão de pessoas). Abaixo da vice-
presidência, estão os departamentos. Na vice-presidência, está o Departamento de 
Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas. Nós somos de uma gerência 
corporativa de gestão de desempenho dentro do Departamento de 
Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas. Além dessa estrutura, na 
administração central temos mais 28 diretorias regionais. 

Roberta Suely Cabral¹
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Dependendo do tamanho da diretoria regional, que equivale ao estado, temos uma 
estrutura única, dedicada ao processo de gerenciamento e resultados. Nas menores 
não temos uma estrutura específica. Mas dentro da área de gestão de pessoas, na 
regional nós temos uma equipe dedicada também à gestão do processo. 

Até 1991, os Correios tinham um processo de avaliação de desempenho focado em 
comportamento. No ano seguinte, fez uma mudança e implementou o GD 
(Gerenciamento de Desempenho) - que basicamente avaliava metas. A empresa saiu de 
uma avaliação puramente de comportamento para uma avaliação que focava somente 
metas. Em 2002, houve uma evolução desse processo: a implantação do gerenciamento 
de competências e resultados. E aí sim, agregou outra dimensão ao processo de gestão 
de desempenho. Além de metas, passou a avaliar também as competências.

Em 2008, a empresa  fez uma atualização na metodologia do GCR (Gerenciamento 
de Competências e Resultados). A partir deste ano, passou a contar com uma 
ferramenta online integrada a área de cadastro de pessoal. Todo o histórico do 
profissional já vem ali. Por exemplo: a sua localização na empresa já vem 
automaticamente ao abrir o módulo do GCR. E também o resultado da avaliação. 
Uma vez fechada, automaticamente já é inserida no currículo do empregado. Em 
2010, houve uma mudança de periodicidade,  que passou de semestral para anual.  
A mudança se deu no intuito de alinhar ao plano estratégico da empresa e também 
para viabilizar um espaço de tempo em que o gestor tivesse condição de trabalhar 
melhor os empregados com resultado abaixo do esperado. 

Num espaço de tempo maior, no período de um ano, temos condições de investir para 
que ao final do período avaliativo, não necessariamente aquela pessoa apresentasse 
um resultado ruim, antes mesmo de fechar a avaliação de desempenho. 

O Gerenciamento de Competências e Resultados tem como objetivo geral oferecer 
um instrumento de gestão de pessoas que possibilite uma análise de desempenho 
individual e também de práticas gerenciais, de forma a estimular desenvolvimento 
capital e intelectual. Além de subsidiar a aplicação das políticas de educação, 
valorização e reconhecimento funcional. Há outros objetivos específicos. 

Como falado anteriormente, contamos com duas dimensões de avaliação, metas e 
competências. A nossa periodicidade, a partir de 2010, passou a ser anual. Esse 
processo de gestão de desempenho abrange todos os empregados, desde o carteiro 
até a alta gestão da empresa em qualquer lugar no país. Todos passam pelo mesmo 
processo, porque entendemos o GCR como uma ferramenta de gestão. 

O gestor avalia os empregados de sua equipe de trabalho, em 90 graus. Sair dessa 
condição é um desafio muito grande. Temos hoje um sistema online e integrado com 
alguns processos da área de gestão de pessoas. Uma coisa importante, o sistema 
permite o acesso do empregado, mas o nosso infelizmente não. Essa é uma necessidade 
de melhoria da ferramenta – para dar possibilidade de responsabilidade compartilhada 
no processo e de viabilizar isso, inclusive com suporte de uma ferramenta.

O relatório de metas e competências é o documento final desse processo. É assinado 
pelo empregado e pelo avaliador, que é o gerente imediato, o chefe imediato daquela 
pessoa. O documento relaciona todas as metas e seus resultados, as competências 
avaliadas, os seus respectivos resultados e o conceito final. É um documento tanto da 
empresa quanto do empregado. 

São três as fases da gestão de desempenho: planejamento, acompanhamento e 
avaliação de resultados. Temos, a partir da identidade corporativa dos Correios e do 
seu plano estratégico, a definição das competências organizacionais e, a partir delas, 
o desdobramento em competências profissionais. Nos Correios, temos o chamado 
modelo integrado de competência. Esse modelo está sendo revisto atualmente.

Roberta Suely Cabral
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A partir de 2012, promoveremos uma atualização, até em razão do novo plano 
estratégico dos Correios: os Correios 20 e 20 que traz uma série de mudanças no 
perfil e na atuação dos Correios. Não só no Brasil, mas também fora. Por isso, é 
preciso rever tudo aquilo que foi construído em 2006, quando foi realizada toda essa 
construção de definição de competências críticas da empresa, competências 
essenciais, competências das áreas – chamadas de competências funcionais – e 
partir daí as competências profissionais. Para nós, se desdobram em gerais, que são 
comuns a todos os empregados. Englobam a classificação por complexidade, mas 
em quatro ou cinco níveis. E as competências técnicas. Todo esse conjunto de 
competências em 2012 está passando por atualização, e também, a partir da 
estratégia corporativa, temos a definição de objetivos e indicadores estratégicos. 

É válido ressaltar que  as nossas competências no GCR não estão definidas por cargo 
e nem por função, mas, sim, pelo cargo comissionado. Para nós, é função técnica ou 
gerencial. Dentro do nosso modelo, organizamos as competências por processos. 
Então, temos uma classificação de área, subárea e grupos de atividades. Dentro de 
um grupo de atividade você pode ter diversos atores com funções técnicas, com 
funções gerenciais e o cargo da carreira de nível médio e o cargo da carreira de nível 
superior. O foco é o processo em que a pessoa atua. Nós temos, a partir daí, o 
desdobramento das metas e ações estratégicas que, por sua vez, vai orientar a 
definição das metas e ações setoriais no âmbito da administração central. E metas e 
ações regionais no âmbito das diretorias regionais. E além das metas e ações 
estratégicas, aqui no último nível pode ser gerada alguma demanda de ações. Todo 
esse conjunto vai subsidiar a ação das metas e das competências, que serão 
atribuídas e avaliadas para cada empregado.

Com relação às fases da gestão do desempenho,  a primeira é de planejamento. O 
nosso período avaliativo é de primeiro de janeiro até 31 de dezembro. Então, nós 
temos, no início do período avaliativo, a fase do planejamento com levantamento de 
metas individuais. Nessas metas, temos duas classificações. Existe a meta padrão 
que é, por exemplo, carteiros em qualquer lugar do país. Temos um grupo de pessoas 
com metas iguais. O que pode variar, eventualmente é o resultado do valor que vou 
solicitar naquela meta. Mas a meta a que se refere, no caso do carteiro, aos padrões 
de qualidade que a empresa possui, acerta, contrata com seu cliente, que vai 
entregar uma carta, em até dois dias a partir da postagem. Esse padrão é uma meta 
para esse profissional. Eventualmente, o valor que é solicitado em relação a essa 
meta se diferencia porque o prazo para entregar uma correspondência postada para 
o Sul do Brasil, mas enviada da região Norte, é diferente do prazo de entrega de uma 
carta de Brasília para Brasília. Sendo assim, nos deparamos com algumas 
diferenciações na meta.

Para esses grupos de atividades há metas semelhantes. Se estou inserido naquele 
grupo de atividades, automaticamente, quando o gestor abre o sistema para inserir 
o plano de trabalho, essa meta vem inserida no meu plano. Não é só essa porque 
temos que atender algumas especificidades do Brasil todo. Existe também a 
possibilidade de inserção de meta específica que é vinculada ao gestor. Se sou 
gestora de uma unidade, entendo que além das metas padrão estabelecidas para 
aquele grupo de atividades, temos outras demandas, outras metas. E cadastro como 
meta específica. 

Temos também um limite dessas metas, sendo o mínimo de quatro e o máximo de 
15 por empregado. Nessa fase de planejamento, tem a seleção das competências 
que serão avaliadas. No momento em que o gestor entra no nosso sistema para 
inserir o plano de trabalho, as metas já trazem automaticamente toda a relação de 
competência vinculada àquele grupo de atividades específico. A orientação é para 
que o plano seja impresso e assinado pelo gestor e pelo avaliado. 
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A segunda fase é a de acompanhamento. Nessa etapa há obrigatoriedade de realizar 
acompanhamentos trimestrais. Nesse período também tem registros de resultados 
parciais de metas. Não necessariamente precisa fazer por trimestre. Existe a 
possibilidade de ser realizado mensalmente o registro de resultados parciais de 
metas. Também há um campo específico para que possa ser feito registro de 
observações e orientações e de feedbacks oferecidos ao empregado, principalmente 
em relação às competências que serão avaliadas.

A última fase é a de avaliação dos resultados, a partir do registro feito durante o 
período de acompanhamento. A avaliação é resultado também das competências 
que o empregado apresentou, a partir também daquele referencial constante no 
plano de trabalho. E então o cálculo do conceito final. O produto dessa fase é o 
relatório de metas e competências.

No que se refere à classificação final do desempenho, temos cinco conceitos obtidos 
a partir do cruzamento dos resultados de metas e competências. Esses conceitos 
são: referencial altamente qualificado, qualificado, tendente à qualificação e não 
alinhado. Concentração de resultado é na faixa de qualificado. É o conceito mínimo 
esperado pela empresa. Esse conceito é referência para acesso do empregado a uma 
série de práticas da empresa, de políticas de gestão de pessoas ou mesmo da área-
fim. Isso tudo tem como subsídio o resultado do processo de avaliação de gestão de 
desempenho e solicita conceito mínimo qualificado. Só para ilustrar, temos, 
anualmente, uma média de 105 mil empregados avaliados. Daquele efetivo que 
mostrei anteriormente, dos 115 mil empregados, por uma série de situações, faltam 
os outros 10 mil que são empregados aposentados por invalidez que permanecem 
no nosso quadro.

Não são avaliados empregados que tiveram afastamento superior a 270 dias. Ele 
não é avaliado nessa situação, bem como em outras específicas. Então 
consideramos que tem um retorno bastante favorável do nosso processo, quando se 
olha para o tamanho da empresa e sua diversidade. Temos anualmente esse 
percentual de empregados avaliados. Entretanto, também uma série de dificuldades 
para que isso aconteça. 

Só para ilustrar, fazemos um cruzamento do resultado de metas com o resultado de 
competências. E esse cruzamento dá aquelas possibilidades de conceito final. Um 
ponto que está sendo revisto é o meio. Por algumas avaliações de análise crítica do 
processo, observou-se que não está diferenciando. Por isso temos aquela 
concentração imensa, cerca de 95% - dos 105 mil empregados que são classificados 
como qualificados.

O resultado da gestão de desempenho subsidia promoção por mérito. Ele é um dos 
critérios. Não é o critério único por muitas questões e, entre elas, a disponibilidade 
orçamentária. Nem todos recebem anualmente e a empresa tem uma regra pra isso. 
Concessão de bolsas de estudo, programas de reconhecimento e valorização do 
empregado, uma série de programas ao longo do ano que a instituição reconhece o 
empregado e equipes de trabalho. E o GCR é utilizado como critério no recrutamento 
interno. A mobilidade na carreira se dá por meio de recrutamento interno e avaliação. 
O resultado da avaliação de desempenho é um critério obrigatório de acesso às 
funções gerenciais e técnicas. Se quero ser gestor em qualquer lugar, em qualquer 
posição na empresa faz-se necessário ter no mínimo um quadro de avaliação de 
desempenho favorável e satisfatório. Sem isso, não posso assumir nenhuma função. 
E também transferência. Pessoas que querem mudar de cidade ou de unidade. 
Atividade de integração empregado/empresa, de bem-estar, onde temos 
campeonatos de natação, corrida do carteiro muitas vezes requer deslocamento e 
toda a despesa é custeada pela empresa.
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Em todas essas ações o GCR é um critério de acesso, de elegibilidade. A Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR ) já utilizou no passado o GCR como critério. Nos últimos 
dois anos, não conseguimos e a intenção na próxima negociação é inserir novamente. 

Por fim, os desafios que comentei da nova Lei Postal, do estatuto da ECT que traz 
outra perspectiva para os Correios de atuação internacional, de ter subsidiária, a 
própria configuração da nossa diretoria colegiada. Isso está trazendo uma série de 
novas perspectivas e demandas em relação ao repensar as políticas. 

Em 2011, foi feito um projeto de atualização para iniciar a implementação em 2012. 
Política de remuneração é uma variável também além de PLR e outros mecanismos 
que a empresa estuda – ainda é estudo e também vai demandar alguma revisão e 
ajuste do processo. Outro desafio colocado é a implementação da avaliação por 
múltiplas fontes (autoavaliação, avaliação de pares, a equipe avaliando o gestor, 
enfim). Para a empresa é um desafio muito grande. Ainda se busca referências – 
teóricas e práticas – para entender se um processo dessa natureza é viável ou não 
no âmbito do Correios. Mas entende-se que alguns passos adiante é preciso dar até 
pelo novo cenário – estatuto da empresa.

Capacitação das lideranças. São 14 a 15 mil gestores que precisam ser capacitados e 
preparados. Nós últimos anos, houve uma rotatividade muito grande desses 
gestores. Hoje tem sido um ponto crítico. Existe uma orientação para, anualmente, 
capacitar em um processo de gestão de desempenho todos os novos gestores 
necessariamente. Mas a rotatividade é muito grande e no último ano não foi possível 
atender a todos.

Quando da implantação desse modelo, quando da atualização das versões, é feito 
todo um processo de comunicação e disseminação na empresa. Mas entende-se 
que isso precisa ser constante. E é um grande desafio pela dimensão da empresa. 
Em relações sindicais, o fim do GCR é sempre cláusula de acordo coletivo de trabalho  
pressionado pelo sindicato. Há um grande caminho a trilhar de aproximação e de 
entendimento, de compreensão até mesmo das demandas que são levantadas e 
trazidas pelas representações dos empregados. É uma frente que inicia agora. A 
empresa começa a atuar nesse processo de aproximação com o sindicato.

Roberta Suely Cabral
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

por indicação da meritocracia ou pelo desempenho de Ministério da Saúde: Em relação às metas individuais, entendi 
cada um dos servidores. que, em um universo de 15, seriam avaliadas de 4 a 8. É isso? 

Tenho um trabalho que acho extraordinário, mas vejo o Correios: Não. As metas são definidas em razão do 
de vocês e fico de certa maneira confortado. Vocês têm plano estratégico ou setorial. Nós limitamos o mínimo 
uma dimensão nacional muito grande e vejo que mesmo de quatro metas por empregado e o máximo de 15 
assim tem tido uma capacidade grande de avançar.metas. Isso porque tinha algumas situações em que o 

empregado, no período todo, só tinha uma meta. Todo Dataprev: Você mencionou que uma das fases do resultado dele era em cima de uma meta. Isso muitas processo, após o planejamento, é a seleção das vezes distorce o resultado final. Também tinha outro competências que vão compor a avaliação com um extremo: pessoas com 20 a 25 metas. Definimos, mínimo de quatro e o máximo de oito. Não sei se então, um número mínimo e um máximo. Dentro de compreendi bem: você tinha falado que essa seleção de quatro a 15, vão variar em função do grupo de competências é feita por processos. É isso?atividades, do processo em que atua e da vinculação 
com as metas definidas. Correios: A própria definição das competências se dá em 

razão dos processos da empresa. Então, a partir dessa Ministério da Saúde: E elas teriam o mesmo valor? definição, trouxemos esse conjunto de competências Teriam o mesmo peso? para dentro do processo, especificamente dentro da 
ferramenta do GCR. E como ela está vinculada ao grupo Correios: Não. Existe uma variação de peso. Ele pode 
de atividade, quando abre o sistema, eu vou aparecer variar de um a cinco. Mas o peso é definido pelo gestor.
vinculada já a uma área e um grupo de atividades. Como 

Ministério da Saúde: Junto com o avaliado? já tenho outro parâmetro dentro do sistema, dizendo 
que para aquele grupo de atividades em que estou, tem Correios: Isso. É uma coisa interessante. O processo 
aquele elenco de dez competências. Então, meu gestor, todo pressupõe isso. Como estamos falando de 
junto comigo, selecionará ali no máximo oito gerenciamento, uma premissa é a responsabilidade 
competências e no mínimo quatro para me avaliar compartilhada. O processo todo pressupõe isso. 
durante o período avaliativo.Sempre negociação, conversa e diálogo entre as partes. 

Mas 100% não é 100%. Sabemos que não é bem assim. Dataprev: Como é feito esse processo? Porque vocês 
trabalham também com obrigatoriedade da assinatura Prosergs: Estamos vendo a dimensão da força de 
na avaliação? Você falou que os empregados trabalho que vocês têm. A responsabilidade de fazer a 
licenciados, desde que não estejam licenciados há mais gestão. Tenho um alfinete. Vocês têm, talvez, a fábrica 
de 270 dias, fazem jus ao processo de avaliação. Como toda. Mas, na verdade, talvez mude o chão da fábrica, 
que vocês procedem em relação ao processo de mude o local, mas os problemas são os mesmos. São 
assinatura se o empregado fizer jus, porque ele outras metas de indicadores completamente tratados. 
trabalhou mais de 270 dias, mas no momento da A relação com a representação dos trabalhadores, a 
avaliação, naquele período ele está afastado e não variável sindical – parece que o movimento sindical em 
pode? Vocês aguardam ele retornar?certa medida não adquiriu a maturidade de saber  que a 

luta de classe hoje se dá em outro patamar, em outro Correios: Quando ele retorna. O gestor pode até fechar 
campo. a avaliação para efeito do cumprimento dos prazos 

porque há um cronograma de todo o processo, que nós Tem muitos avanços, muitos progressos, muitas ex-
acompanhamos por meio da ferramenta. Até o nosso periências bastante salutares e importantes que 
manual interno, que traz as regras do processo,  podem ser fincadas. O Rio Grande do Sul está em uma 
precisamos cumprir. A auditoria também vai buscar fase semelhante de recolher o conjunto de 
essa informação, se foi cumprida ou não. Então, instrumentos, de programas de capacitação gerencial, 
mesmo que o gestor feche a avaliação daquele de educação comportamental e trabalhar isso em um 
empregado que está afastado, no retorno é dado guarda-chuva de avaliação de desempenho com o 
espaço para ele conhecer e eventualmente fazer ou olhar da companhia. Que isso possa decidir também no 
entrar com algum recurso de revisão daquele processo processo de avanço funcional, da meritocracia para 
de avaliação. A figura do recurso, existe para qualquer além da temporalidade  do programa de cargos e 
empregado que discorde da sua avaliação. Se o salários. Eles são automáticos por tempo na casa e não 
empregado discordar e não quiser assinar, orientamos 
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para que o gestor coloque observação. O empregado Deparamos um pouco com isso, quando propusemos a 
tem também um prazo para requerer a revisão daquela avaliação de metas. Mas como o gestor vai avaliar as 
avaliação que foi feita. metas? Vocês têm uma escala que é qualitativa do tipo 

atingiu ou não atingiu? Há um percentual de alcance? Vi 
Dataprev: Mas, mesmo não assinada, ela é válida para que na sua matriz tem uns valores e eles vão até 125 – subsidiar os demais processos de mérito? se não me engano. Queria entender como funciona isso 

para vocês, como que vocês orientam esses gestores Correios:  Util izamos até que o empregado 
de como considerar uma meta 100 ou 80 ou 70? Como eventualmente entre com o recurso, que façamos a 
funciona isso nos Correios? E como funciona isso nas revisão e seja deferida. Até esse momento a 
outras empresas? Essa avaliação para não ficar muito informação que fica registrada é da avaliação inicial.
subjetiva, como que vocês dão essa orientação?

INSS: Consegui ver uma luz no fim do túnel, quando 
Correios: Até 2007, a empresa adotava conceito você remete que o GCR, que é o sistema de 
diferente de competência, ainda como um conjunto de gerenciamento na forma de distribuição de 
habilidades e atitudes e conhecimentos. E só. Não se competência, fica delegado ao chefe da equipe que 
falava em resultado. Tínhamos o chamado padrão distribui de 4 a 15 competências, no caso, para avaliar a 
comportamental, as evidências de que a pessoa tinha pessoa da equipe. Dessa forma, o gestor dá o 
apresentado aqueles conhecimentos de habilidades e mapeamento das competências que são delegadas 
atitudes. A partir de 2008, mudou a abordagem aquela divisão, aquele setor. É isso mesmo, funciona 
conceitual. Trouxe o referencial que temos na literatura dessa forma?
em relação à competência vinculada à entrega, 

Correios: Não. O mapeamento na definição das agregação de valor para a empresa. Mudou a 
competências para cada área, para cada processo, abordagem também dentro da ferramenta. Não 
antecede. É um trabalho feito anterior, onde definimos utilizamos mais esses indicadores comportamentais 
as competências dos Correios. A partir delas, definimos como antes. E a avaliação da competência é feita a partir 
as competências das áreas sistêmicas, áreas de de duas questões, você tem a competência que é a 
administração, áreas de gestão de pessoas, área esperada e, na hora de avaliar, tem duas questões no 
financeira e área de operações. E, a partir daí, nós sistema, mas com várias possibilidades de resposta que 
vamos definir as competências profissionais técnicas e remete a conhecimento e experiência. É a primeira 
gerenciais.  Esse conjunto de competências questão. E a outra mais a atitude. Se a pessoa 
profissionais gerenciais ou técnicas são colocadas evidenciou naquele período avaliativo, atitude, 
dentro do sistema GCR, vinculando a sua área de conhecimento e experiência necessária para aquela 
atuação. Então, se a Roberta trabalha na área de competência. 
g e s t ã o  d e  p e s s o a s ,  a u t o m a t i c a m e n t e  e  

A nossa pretensão é rever essa avaliação por meio especificamente no grupo de atividades relacionadas à 
dessas duas questões. Porque entendemos que é gestão de desempenho, as competências dessa área e 
necessário revisar e encontrar até uma forma mais desse grupo de atividade já vêm relacionadas no seu 
objetiva e sucinta de fazer essa avaliação porque ela plano de trabalho. 
ficou um pouco extensa, isso muitas vezes, dificulta até 

O que acontece na seleção, é que você pode ter um mesmo o entendimento de alguns gestores. Também é 
elenco de dez, 15 competências ali relacionadas. Você um aspecto que esperamos rever. Em relação às 
não vai avaliar a pessoa nas 15 competências. Você vai metas, temos a nossa área financeira, área de 
selecionar quais estão vinculadas, relacionadas com a operações, área de negócios, área comercial. É muito 
atuação dentro da equipe. Por isso, ele faz a seleção. O fácil porque já trabalhamos com alguns padrões de 
gestor seleciona, define a partir de mapeamento qualidade, inclusive junto aos clientes dos Correios. Se 
prévio, que é feito corporativamente e com a torna mais fácil a definição das metas e a verificação 
participação das nossas diretorias regionais. dos resultados. Uma pessoa que trabalha na área 

comercial com certeza terá metas referentes a sua Dataprev: Gostaria de saber se vocês trabalham com carteira de clientes em termos de volume de receita de algum tipo de evidência ou indicadores dessas coisas da sua natureza.competências ou se é apenas a competência com a sua 
descrição. A outra pergunta é a respeito da avaliação Na área de operações, com certeza todos os prazos da 
dos resultados, das metas. E aí estendo a pergunta empresa são definidos também como metas e cada 
também aos outros participantes. Como é o critério de área tem um sistema de avaliação de resultados. 
avaliação dessas metas? Na Dataprev, estuda-se uma Temos dificuldade em relação à área de suporte. A área 
proposta nova de metodologia de desempenho. 
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meio é mais complicada e, dependendo dessa área, é metas. No caso das metas, a relação é um 
realmente muito difícil, questão da mensuração da cumprimento, fazemos uma regra de três, o percentual 
meta. Você não precisa pegar quantitativo, mas que foi cumprido a partir do pacto. Somos bem 
estabelecer alguns padrões, critérios de qualidade e rigorosos, quem não cumpre pelo menos 50% da meta 
transformar isso em uma meta mensurada dentro do não ganha ponto. Nossa pontuação é simples, de 0 a 3. 
plano de trabalho do empregado. Não sei se respondi. Quem não fez nem metade do que pactuou não pontua. 

De uma escala até 75% pontua. Mais de 75% quem 
Dataprev: Respondeu sim, obrigada. É que a cultura de supera e quem cumpriu a meta ganha a mesma vocês está muito mais preparada para esse tipo de pontuação nesse ciclo (foi o acordo feito). Não estamos apuração que a realidade que temos na Dataprev. Obrigada. premiando acima do que foi pactuado. Até porque tem 

discussão com o sindicato. O sindicato diz que o que Dataprev: Os dirigentes são avaliados? Por quem?
está no Decreto você tem que cumprir e não superar, 

Correios: Até 2010, as metas eram colegiadas, porque enfim. Saímos dessa discussão fazendo esse acordo 
tínhamos os indicadores e metas estratégicas. Esse que acho que foi a melhor coisa que fizemos para poder 
conjunto de metas estratégicas compunha o plano de seguir com a avaliação.
trabalho dos dirigentes. Estou falando do presidente e 

Com relação às competências, como seguimos o diretores das áreas e também dos nossos diretores 
decreto, são mínimos os fatores que temos que fazer. regionais, porque as metas estratégicas se desdobram 
Somos obrigados a cumprir. No caso da Fiocruz, são em metas regionais e também compunham o plano de 
cinco obrigatórios e têm outros que podemos escolher. trabalho dos diretores regionais. E era feita a apuração do 
Vou apresentar para vocês o que escolhemos, mas a resultado da meta. Como é corporativa, a área de 
pontuação, a escala é bem parecida com o que a Regina planejamento, periodicamente, emitia relatórios sobre o 
falou, é de 1 a 4 em cada um desse fator com a nota de desempenho da empresa. Os diretores regionais são 
60% da chefia e 25% da equipe e 15% da autoavaliação. avaliados pelo presidente.
Na verdade, a equipe é a média das notas, e fazemos 

A partir de 2011, com o novo estatuto da empresa, uma regra de três para pontuar o resto  dos  6 pontos.
estamos em um processo de redefinição porque o novo 

Totvs: Ouvi como determinar competências. Geralmente estatuto trouxe outra configuração. Passamos a ter um 
se atribui ações para cumprir essas competências. Como conselho de administração diferente com outras 
é o trabalho nos Correios, já que o funcionário não tem responsabi l idades e ,  dentre  e las ,  fazer  o  
esse sistema? Como fica sabendo das ações que ele tem acompanhamento e a gestão do presidente e dos vices 
que tomar para cumprir essas competências?presidentes. Estamos revendo como vai se dar esse 

processo. Porque entendemos inicialmente que saiu da Correios: O nosso Modelo Integrado de Competências esfera de pessoas e passou para o estratégico. não subsidia apenas o processo de gestão de Estratégico no nível do conselho de administração. Não desempenho. Subsidia também por exemplo, a sabemos ainda como isso vai acontecer. capacitação interna e externa. Todo processo de 
recrutamento e seleção é subsidiado por esse modelo Ministério da Saúde: Para a avaliação da meta 
de competência, assim como o processo de educação. individual pactuada nós temos uma escala de 3 a 12. 
Estamos em um processo de construção de matriz, que Isso acaba sendo muito específico, mesmo de acordo 
chamamos de matriz de desenvolvimento para as com o gestor, e com as especificidades da área em que o 
carreiras da organização, tomando como base esse servidor atua. Mas a título de referência, 25%, 50%, 75% 
m o d e l o  i nt e g r a d o  d e  co m p et ê n c i a ,  e s s a s  e 100% do cumprimento. Então meta pactuada daria o 
competências definidas. Temos um documento interno resultado de 3, 6, 9, 12, para os 12 pontos no caso. Para 
com as competências por áreas e subáreas, grupos de os 8 pontos referentes aos fatores de competência, nós 
atividades e também a definição para cada uma das temos uma escala de 4, 3, 2, 1. Falei que tinham os 
competências dos conhecimentos, habilidades e fatores de competência e os fatores que estão 
atitudes necessários para cada uma delas. Essa distribuídos em evidências, que seriam ligados a 
informação subsidia a área de educação. A área de conhecimento e habilidade para aquele fator. Então, é 
captação nessa atualização do modelo de gestão de essa escala para cada uma dessas evidências. São 
pessoas por competência que me referi, que nós quatro evidências também por fator. E aí vão somar no 
estamos iniciando agora em 2012, também subsidiara. máximo oito pontos.
Um dos nossos desafios é integrar mais ainda todos os 

Fiocruz: No caso das metas, dividimos nossa processos e práticas na área de gestão de pessoas a 
pontuação em 14. Vou até falar daqui a pouco, 14 e seis partir das competências definidas.
pontos. Seis pontos para as competências e 14 para as 
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Sabemos que não tem todos os processos e práticas 
integradas. Se for olhar para suporte tecnológico, não 
temos, embora cada área tenha o seu e, muitas vezes, 
alguns deles não conversem. Esse é um desafio para 
integrarmos de fato todas as nossas áreas, mas, 
independente de existir uma ferramenta, essa 
informação já existe dentro da empresa e é utilizada como 
subsídio. Não é só ela, porque as áreas sistêmicas têm 
demandas específicas que são encaminhadas para a área 
de educação. Uma orientação na metodologia diz que, ao 
final do período de avaliação, já tenho que indicar um 
plano de desenvolvimento para o empregado. Era para 
ser implantado em 2011, mas não conseguimos. Dentro 
da ferramenta da GCR do próprio sistema, no momento 
que o gestor fechar a avaliação, imediatamente,  já cai em 
outro módulo que remete ao plano de desenvolvimento e 
esse plano de desenvolvimento já vai também interagir 
com o plano anual de educação. Já vai interagir com uma 
área de saúde e serviço social dependendo da situação. E 
também já vai ficar ali registrado  o gestor e o 
empregado na condução do próximo período de avaliação. 
Eventualmente há uma mudança de atividade, de área ou 
de orientação específica, mas já fica aquele registro e 
aquela orientação no plano de desenvolvimento. 

Não tem isso com o auxílio de uma ferramenta, de um 
suporte tecnológico, mas temos isso como orientação 
do processo de gestão interna. Todo mundo faz? Não 
tenho nem como responder por conta da dimensão da 
empresa e de falta de uma ferramenta que me dê 
condição de monitorar tudo isso.

Totvs: Isso é importante porque entra no ciclo e aí 
acabou o processo. Analisar o que precisa desenvolver 
e melhorar, voltando para o ciclo.

para orientar 
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Todas as empresas precisam se contextualizar um pouco em relação à questão da 
gestão de desempenho. Começo pelas características da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Somos uma autarquia ligada ao Ministério da Saúde, instituição de ciência e 
tecnologia em saúde. Cada brasileiro possui uma vacina que foi produzida pela 
Fiocruz. E temos cerca de 11.832 trabalhadores, sendo 4.160 servidores. É preciso 
atualizar esses dados porque um concurso recente foi feito para 850 servidores. 
Entrou cerca de metade e estamos concluindo a entrada de 400. Somos quase 5.000 
servidores, em 15 unidades. Somos uma instituição centenária. Estamos presentes 
no Rio de Janeiro, que é a sede, Pernambuco, Minas Gerais, Distrito Federal, 
Amazonas e Paraná. Estamos com uma ação de expansão nacional e  unidades novas 
no mato Grosso do Sul, Piauí, Ceará e Rondônia. Também temos um escritório 
internacional em Moçambique, onde fazemos uma parceria na produção de 
medicamentos, principalmente, antirretrovirais. A nossa cooperação internacional 
com a África é bastante intensa. 

A área de atuação é muito diversa: pesquisa biomédica, produção de fármacos, 
imunobiológicos, reagente de diagnóstico, formação de quadros para o Serviço Único 
de Saúde (SUS), serviços de referências e assistência materno-infantil e de doenças 
infecto parasitárias. É uma dimensão grande para fazer pactuação de metas, é um 
desafio grande. Resolvemos investir nessa questão das metas, compactuar metas 
para uma diversidade de atividades grandes.

A missão da Fiocruz é produzir, disseminar, partilhar conhecimento e tecnologias 
voltadas para o fortalecimento e consolidação do Sistema Único de Saúde que 
contribuam para a promoção da saúde e qualidade de vida da população brasileira, 
para a redução das desigualdades sociais e para a dinâmica nacional de inovação, 
tendo a defesa do direito da saúde e da cidadania ampla como valores centrais. 

Temos tradição de discussão do planejamento da instituição. Esse ponto a favor, 
porque o Congresso Interno reúne quase todos os representantes da instituição para 
definição do plano quadrienal. Trata-se de uma tradição do planejamento que nos 
favorece na hora de fazermos a gestão de desempenho. Já entramos um pouco em 
uma questão reflexiva. O desempenho precisa de um conselho multidimensional que 
tem os aspectos conceituais. Abordagem teórica, os resultados, os conceitos, o que 
está por trás. Sempre temos que pensar o conceito que está por trás da questão da 
gestão de desempenho. Os aspectos formais que são mais a questão operativa. E os 
aspectos funcionais. Para a empresa, a gestão de desempenho é um conjunto 
sistemático de ações que buscam definir o conjunto de resultados a serem 
alcançados, com esforços e capacidades necessários para o seu alcance. Incluindo a 
definição de mecanismos de alinhamento de estruturas e alimentadoras e

  de monitoramento e avaliação.
 

sistematizadoras

Dinâmica de planejamento na Fiocruz
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A avaliação de desempenho é um pedaço da gestão de desempenho. Isso é um pouco 
óbvio, mas temos que lembrar que outros esforços devem ser feitos para realmente 
termos a gestão de desempenho. Sempre fazemos essa introdução dos aspectos 
chaves utilizados. A questão do aspecto dinâmico, de não se limitar apenas em definir 
e mensurar resultados, mas, sim, definir resultados a partir de um planejamento 
abrangente e alcançá-los, monitorá-los e avaliá-los. Ou seja, a questão da gestão de 
desempenho não é qualquer resultado, por isso que sempre fazemos uma 
diferenciação entre atividade e meta. Essa é a nossa discussão na Fiocruz. E a 
geração e incorporação de informações sobre desempenho precisam acontecer nos 
processos decisórios. A questão abrangente do conceito baseia-se no conceito 
amplo de desempenho que englobe tantos os esforços quanto os resultados. É uma 
questão que também focamos muito. Quais são as condições para o desempenho?

Não adianta só pactuar. Na pactuação com o servidor isso fica muito claro. Não 
adianta pactuar a produção de uma vacina se não vou ter dinheiro. Não adianta 
pactuar produção de qualquer coisa se não der condições para que aconteça. Isso 
parece que é uma coisa pequena, mas precisa ser destacada na hora da pactuação, 
porque tranquiliza também o servidor. Ele não fica achando que você tem que fazer 
uma meta somente por fazer, somente pelo resultado. Acha que você também está 
cuidando das condições para que aquele resultado aconteça. Não há resultado sem 
alinhamento de esforços, assim como esforços desalinhados só promovem 
desempenho por conta do acaso. Então a questão do alinhamento para nós é 
fundamental. Aí está o aspecto multidimensional que destaquei. As múltiplas 
dimensões de esforços. Processos, recursos, estruturas, sistemas informacionais e 
pessoas para alinhar os resultados. 

Nós evitamos definições reducionistas e unidimensionais em que aspectos 
significativos de esforços dos resultados sejam deixados de fora. Sintetizamos os 
aspectos-chave do gerenciamento dentro da performance da organização em ações 
gerenciais guiadas com resultados em uma perspectiva da gestão de desempenho, 
uma perspectiva de longo prazo. Desempenho também é a longo prazo, futuro de 
pessoas e de equipes. Então o planejamento institucional estratégico tem que ser 
participativo. A nossa condição para que possamos fazer avaliação de desempenho é 
que as pessoas possam participar do planejamento desde a sua concepção ou de 
alguma discussão, porque isso ajuda e facilita a pactuação. A pessoa se conhece 
quando vai pactuar a sua meta, mesmo que seja uma meta de uma atividade-meio, 
que é mais difícil. Normalmente todos falam que a atividade-meio é difícil, a parte 
administrativa pactua pois são doutrinas. 

A Fiocruz tem o plano estratégico de longo prazo. Fez um plano de longo prazo, um 
plano (2022) quadrienal de quatro em quatro anos. E nós temos o plano anual. Essa 
dinâmica do planejamento já está incorporada na nossa instituição. Nós precisamos 
também reforçar que é preciso um modelo de gestão estratégica. Ou seja, que 
incorpore a estratégia da organização para a gestão de pessoas. A avaliação de 
desempenho como um instrumento integrador desses modelos. Aqui é só um 
modelo da gestão de pessoas onde a avaliação de desempenho possa integrar e 
comunicar. A avaliação é somente um instrumento da gestão do desempenho. 

Nós temos um foco no autodesempenho, quer dizer, contribuímos para os 
resultados da Fiocruz. Fazemos todo um processo de desempenho estratégico que 
vai desde o objetivo estratégico, até os macros projetos da instituição. E tentamos 
desdobrar as metas institucionais das metas individuais. Uma diferenciação entre o 
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julgamento e mensuração. Quer dizer, nos modelos que lidam com metas, como ele 
tem impacto na remuneração salarial, pensamos que devia estar mais focado para 
meta. A instituição é a favor da avaliação por competência que deve ser aplicada para 
o desenvolvimento. Não deve envolver nenhuma discussão de salário na questão 
das competências. Esse é um tema polêmico, essa é a nossa defesa. Nós 
defendemos que para fins de gratificação, deveria só envolver o componente meta. 
Alcançou ou não alcançou. Pensamos que é muito complicado envolver a questão 
salarial na questão da competência. Isso influencia na avaliação. O chefe não quer 
avaliar direito. A pessoa não se autoavalia como deveria se autoavaliar. A equipe 
também fica tentando proteger para ninguém perder dinheiro.

Como também estamos um pouco presos ao Decreto nº7033, temos que fazer 
adaptações. A avaliação 360º que está no Decreto, na verdade não é toda 360º. Ela é 
60% da chefia, 25% da equipe e 15% da avaliação. Infelizmente, não temos um modelo 
em que o cliente nos avalie. Esse sim seria um modelo completo 360º. Condições de 
trabalho para execução das metas, alinhamento das competências individuais, as 
competências organizacionais requeridas, que é o que queremos, estamos 
trabalhando para isso e para um processo participativo. Esse quadro tenta um pouco 
traduzir o desdobramento do plano estratégico da Fiocruz para os objetivos e metas 
das unidades. O desdobramento de metas e competências individuais corporativas. 
A identificação de oportunidades de melhoria e da necessidade da capacitação e 
desenvolvimento. A parte do acompanhamento do desempenho que tem 
interligação tanto com as competências quanto com a avaliação final e registro do 
resultado do desempenho.

Todo esse processo que gostaríamos que estivesse acontecendo tranquilo ainda é 
um modelo que estamos perseguindo. Como estamos fazendo o ciclo de 2011/2012 
(quando o Decreto foi instituído em 2011, a Fiocruz já tinha uma tradição em 
avaliação de desempenho e não em gestão do desempenho – é isso que estamos 
mudando). Os processos avaliativos, que eram muitos, chamamos de julgamento. 
Você sentava com as pessoas e dava nota segundo alguns critérios, que não eram 
consensuais. Eram formulários e você tinha uma questão, na verdade, o chefe não 
dava nota direta, quem dava nota era uma comissão escolhida pela unidade que dava 
nota a todas as equipes. Isso tinha um lado interessante de ação de conflitos, mas 
tinha um lado ruim, porque o chefe não se pronunciava diretamente sobre o seu 
subordinado. Quando veio o Decreto (imaginem vocês que 60% da nota era da chefia). 
as pessoas começaram a se indignar dizendo não, de jeito nenhum. Como vou passar 
de um modelo que não avalio, para um modelo em que o peso maior está na chefia.

Foi realmente um diálogo intenso no ciclo de 2010 – foi um ciclo reduzido, como o do 
Ministério da Saúde. No entanto, rodamos o ciclo com a não pactuação de metas. As 
metas eram qualitativas e as fizemos como se fosse um critério porque não houve 
tempo de pactuar. Foi feito um relatório de atividades como instrumento de pactuação. 
Era um relatório sucinto de atividades que, em geral, não tinham a ver com meta. 

O ciclo 2011/2012 começou exatamente com uma campanha do que é o pacto. Ou 
seja, o processo começou pela pactuação de metas. E dividimos os nossos pontos. Os 
pontos são efeitos, são pontos que multiplicamos em uma tabela para fins de 
gratificação. Nós temos 80 pontos para a parte institucional e 20 pontos para a parte 
individual. Os pontos da parte institucional são divididos entre as metas globais, 
como está no decreto, e as metas intermediárias. Para nós, as metas intermediárias 
não são as metas das equipes, são as metas das unidades. No componente 
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individual, o maior peso foi justamente para as metas objetivas e o menor peso para 
as chamadas competências individuais – que são os fatores mínimos. Foi o acordo 
possível no sentido de convencer o servidor que aqui depende dele. Ou faz ou não faz. 
Não depende de alguém que vá dar uma nota, nem da equipe e nem da chefia. Dessa 
maneira, conseguimos seguir bem o pacto da avaliação.

Os componentes são o institucional e o global intermediário das unidades de 
desempenho do servidor. E lidamos com uma definição de momentos,  porque acabam 
se intercalando. Fazemos uma diferenciação de momento e etapa, uma coisa que tem 
começo, meio e fim. O momento pode ultrapassar de um para o outro. 

Pactuação de metas. Monitoramento do desempenho. Avaliação do desempenho e a 
devolução, feedback. Para avaliação de desempenho institucional, em 2010, 
lidávamos somente com Plano Plurianual (PPA). Em 2011, passamos a lidar com os 
compromissos corporativos da Fiocruz, com vistas ao cumprimento de suas metas 
estratégicas – então, é mais do que o PPA. É o que a Fiocruz pactua com as diversas 
instituições no seu plano estratégico Plano de Longo Prazo (PLP) e Plano Quadrienal 
(PQ). E isso vale 50 pontos. Já publicamos a portaria com as metas globais no ano 
passado. As metas intermediárias, quer dizer as metas globais, são as metas Fiocruz, 
as metas intermediárias são o Plano Quadrienal da Fiocruz em cada unidade. Então, 
as metas das unidades são definidas em consonância com os seus planos 
quadrienais, planos anuais, com especial ênfase à pactuação de indicadores e metas 
estratégicas para alcance dos objetivos estratégicos da Fiocruz. Só essa questão das 
metas intermediárias já trouxe um rebuliço porque já tivemos o Congresso Interno,  o 
plano quadrienal que, como mencionei, tem representante discutindo. Quando tem 
que discutir o PQ da unidade, mobilizo a unidade inteira também para discussão das 
suas metas específicas. Vou gerando um movimento que vai se desdobrando. Isso 
porque as pessoas já passaram de alguma forma por algum processo. Já sabem 
alguma coisa sobre planejamento estratégico na instituição.

Temos uma parceria muito grande com a diretoria de planejamento estratégico. Nós 
trabalharmos juntos. E a pactuação das metas intermediárias é a etapa prévia da 
pactuação individual. Nós já publicamos a portaria com as metas intermediárias. E aqui 
um parêntese importante: a definição de indicadores de desempenho. O que são 
indicadores de desempenho? Para que servem os indicadores? Para mensurar 
resultados e gerir o desempenho, para embasar análise crítica dos resultados obtidos e 
do processo de tomada de decisão, para contribuir com a melhoria contínua dos 
processos organizacionais, facilitar o planejamento e o controle do desempenho e 
viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e do desempenho de 
diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes. Estamos falando 
do maior conceito indicador de desempenho. Mas na vertente institucional. Para nós, na 
avaliação de desempenho, todos esses pedaços têm que ser considerados. O que 
mensurar? Como mensurar coletas de informações e a mensuração propriamente dita? 
A análise dos dados e a questão da comunicação que é fundamental.

A avaliação de desempenho individual corresponde a 20 pontos e é dividida como 
mencionei, pactuação de metas que ocorreram em 2011, o monitoramento do 
desempenho. O que é o monitoramento? Para nós, ainda é o momento que 
chamamos de repactuação. Muitos servidores ficaram de fora e tivemos que criar 
esse momento de repactuação. Ou seja, os servidores que querem mudar as suas 
metas e aqueles que ficaram de fora são incluídos agora nesse momento. Como foi a 
primeira vez que implantamos nesse processo, fomos um pouco flexível com alguns.  
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Como os servidores mais difíceis da instituição, que têm mais resistência, para não 
gerar nenhum conflito interno, foi dito que poderiam participar da repactuação, mas a 
instituição fez uma notificação a todos os servidores avisando que se não 
repactuassem ficariam sem gratificação. Seria colocado em norma para cumprir o 
que fosse preciso. Isso porque sempre dávamos um jeito, mas precisávamos 
transmitir essa mensagem aos resistentes aos processos institucionais. A avaliação 
de desempenho vai ocorrer de fato em junho e o retorno dos resultados será depois.

Na pactuação, o processo contou com as metas intermediárias. Foram feitas uma 
série de investidas nas unidades da diretoria de recursos humanos, por meio de 
reuniões com os servidores e com os gestores. Esses foram sensibilizados sobre esse 
processo de pactuação. Foi um processo de educação contínua. Nem tanto como 
gostaríamos, sistematizado. Mas a diretoria foi a todas as regionais, a todas as 
unidades e fazia sempre uma reunião com servidor e somente com o chefe. E foram 
dadas orientações sobre como pactuar. Cabe ao chefe ler o plano estratégico e pensar 
objetivos de sua equipe. Os objetivos de sua equipe são uma forma de traduzir aquilo 
que é estratégico da unidade para a sua equipe e ter um pouco mais de alinhamento. 
Eram feitos exercícios assim: o chefe tinha que ler o plano estratégico e então debatia e 
pensava nas modificações para a sua equipe, no ano de 2012. Orientávamos os chefes 
de que isso tinha que ser pactuado, todo mundo junto com discussão, participação. 

Somente uma coisa chamávamos atenção para os chefes: o trabalhador tem que ser 
avaliado por aquilo que ele se compromete a realizar. Não usar a avaliação de 
desempenho para punir. Para colocar uma meta que a pessoa não vai alcançar. E para 
fazer uma reflexão sobre as condições de realização dessa meta. Nós trabalhamos 
bastante essa questão de como pactuar. A partir desse momento, o servidor entrava 
no nosso sistema para fazer o plano de trabalho individual – o documento no 
formulário eletrônico que resume os resultados do processo de negociação das 
metas entre a chefia, trabalhador e equipe. O plano individual de metas, em que os 
trabalhadores e chefia se colocam de acordo com as metas de cada trabalhador para 
determinado período, bem como aos recursos necessários para alcançá-las. É a 
elaboração do que chamamos de PPI e que deve ser realizado de forma participativa, 
em conjunto com a chefia imediata e equipe. O sistema abria para o chefe colocar a 
direção e os objetivos de sua equipe. O servidor observava esses objetivos e 
registrava o pacto que foi feito por fora. Só registrava aquela reunião. A chefia recebia 
por e-mail esse comunicado e concordava. E o servidor recebia uma mensagem por e-
mail dizendo que o processo estava acabado. No sistema, o processo se resume 
dessa forma. Mas não queremos que o sistema substitua essa questão das reuniões. 

Não fizemos formulário de assinatura. Nós pactuamos com o sindicato que esse 
documento vale via internet. Isso não quer dizer que o chefe não poderia pedir ajuste. 
Que às vezes o que ele pactuou com o servidor e o que o servidor colocou não foi claro. 
E o chefe poderia dizer, por favor, ajuste. Isso tudo é feito por e-mail. E aparece uma 
mensagem para o servidor, que entra no seu plano, ajusta e o chefe dá o okay de novo. 
Bom, aí é definição dos objetivos da equipe que já mencionei.

A definição dos objetivos das diretrizes ou metas pelo gerente, chefias de equipe e 
unidades de trabalho representa uma orientação para formulação das metas 
individuais. Os aspetos que devem ser considerados são o processo de trabalho do 
servidor, as condições de trabalho, a pactuação com o servidor e o envolvimento da 
equipe. Nesse ciclo, orientamos a pontuação de duas, no mínimo, e de seis metas, no 
máximo. Também destacamos a diversidade de trabalhadores da Fiocruz: temos 
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desde o pesquisador especialista até o maqueiro. Tenho que fazer metas para os dois 
– deve existir múltiplas e distintas abordagens no processo de negociação de metas. 

O que é uma meta que está na cartilha e que debatemos bastante? A meta tem que 
ser específica, mensurável, apropriada, realista e tem que ter qualidade. No sistema, 
a meta é uma quantidade. Você descreve a meta. Por exemplo, executar um trabalho 
"X". Vai ter lá um número ou um percentual que você tem que dizer e que você pactua. 
E tem que colocar um prazo. Essa é a nossa pactuação no sistema. Fizemos bastante 
pesquisa dos tipos de metas que são possíveis, justamente para atingir esse rol de 
diversidade que existe na Fiocruz. Tem desde as metas estratégicas, que focalizam 
resultados não rotineiros, esperados da execução de um ou mais aspectos do 
trabalho. Estão diretamente relacionados ao alcance de um objetivo da unidade ou do 
setor. Por exemplo, do departamento de laboratório do serviço trazendo impactos 
ponderáveis os resultados da unidade. Vocês sabem que os pesquisadores muitas 
vezes estão produzindo vacinas, isso está diretamente ligado às metas estratégicas 
da Fiocruz. Produzir e entregar tantas vacinas ao Ministério da Saúde seria uma meta 
estratégica. Metas de melhoria, de inovação, são aquelas que introduzem melhoria 
significativa no processo de trabalho gerando um bem, serviço novo ou diferenciado 
para o cliente, seja ele interno ou externo. Meta de melhoria é uma meta que você 
pode alcançar. Sempre pode fazer, mesmo nos processos rotineiros, mesmo o 
maqueiro. Sempre usamos o exemplo do maqueiro, por que deve ter alguma forma 
de transporte que cause menos dano àquela pessoa que ele está transportando. 
Então trabalhamos com esse conceito em todos os lugares que fomos.

As metas de eficiência operacional dos processos internos, as metas de padrão de 
qualidade e de conformidade. Temos muito essa gestão da qualidade. As metas 
grupais com foco amplo, que se concentram em um aspecto abrangente da realização 
do trabalho. Produção de resultados para organização como um todo ou um dos seus 
segmentos. Por exemplo, nas unidades de produção, nas fábricas, até nas próprias 
metas pessoais. Outro exemplo  existem pessoas que fazem teses e dissertações de 
mestrado, que estão diretamente ligados a novidades, a inovações na Fiocruz. É uma 
meta pessoal, mas está ligada à estratégia da organização. Aqui, damos um exemplo 
superando a rotina. A nossa rotina é efetuar folha de pagamento de 100% dos 
servidores ativos e inativos. E uma meta que estamos pactuando é reduzir em 20% o 
número de processos de reposição ao erário decorrente de erro administrativo. E em 
10% os apontamentos da Audin – a nossa auditoria interna. Éum exemplo de que 
temos sempre uma melhoria para fazer. Um exemplo no nosso ambulatório, realizar 
consulta laboratorial em crianças. A meta é de 160 consultas por mês. Seria uma 
rotina. A meta seria realizar consulta laboratorial conforme padrões do Conselho 
Federal de Enfermagem e etc.

O desafio é olhar além da tarefa. No monitoramento, a nossa perspectiva é dinâmica. 
Ter períodos de alteração do PPI. Na verdade, isso vai acontecer uma vez, não 
conseguimos fazer um sistema que ficasse aberto como o de vocês. Que pudessemos 
sempre revisar. O sistema ainda é limitado, tenho que abrir e fechar o sistema, por 
conta de questões de segurança. A questão da informática também é limitada. 

Sobre avaliação de desempenho propriamente dita. Terei o relatório de desempenho 
ou vou registrar a execução das metas individuais e o resultado final será qualitativo, 
identificando em termos percentuais o grau e alcance das metas acordadas. No 
relatório também tem um lugar, isso é uma novidade, na qual o trabalhador vai 
colocar aspectos relativos ao seu ambiente de trabalho. O quanto ele teve de 
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execução daquela meta, segundo alguns critérios de ambiente físico de relações 
pessoais. Fazemos uma série de questões em relação à avaliação das condições de 
trabalho. É uma oportunidade do gestor realizar melhorias. Já falei um pouco da 
avaliação 360º e os fatores mínimos são os do Decreto. 

Uma novidade: vamos avaliar os gestores. Entramos em acordo com eles e vamos 
avaliá-los. Porém, isso não vai contar como gratificação. Eles aceitam ser avaliados não 
sendo para fins de gratificação. Vamos usar a iniciativa para fins de desenvolvimento. É 
o que penso que importa na verdade. É de responsabilidade da chefia a verificação final 
dos resultados e o impacto produzido sobre os propósitos que deram origem às metas 
e vai ser utilizado para ações de desenvolvimento dos servidores. Como alguém já 
falou, teremos um campo para pensar planos de capacitação para desenvolvimento a 
partir da avaliação de desempenho. É assim que pensamos.

A necessidade urgente é de mudança do modelo de gratificação de desempenho do 
Governo Federal – que hoje é incorporado à remuneração. Ele é parte do salário. Isso 
é complicado na hora da discussão para realmente ser um incentivo ao desempenho. 
É uma discussão, qual é o melhor incentivo para o desempenho? As empresas 
discutem isso hoje. A mudança no Decreto nº7033 de revisão dos fatores mínimos. 
Ficamos muito presos em relação aos fatores mínimos. Por exemplo, cumprimento 
de normas. Cumprimento de normas é condição para servidores e não deveria estar 
na avaliação de desempenho. Somos favoráveis que se retire isso do Decreto. O 
desafio na formação dos gerentes para gestão do desempenho. O desenvolvimento 
de mecanismos para envolver os servidores com compromissos institucionais. O 
desafio da comunicação interna e transparência sobre o processo.
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as nossas equipes a alcançar alto desempenho? É uma Dataprev: Gostaria de parabenizar pelo trabalho que 
questão. Quando vou me reunir com essas unidades, vocês vêm realizando na Fiocruz e dar todo o meu apoio. 
vocês pensam que a discussão é legal assim, tranquila? Acredito que a inovação, o não ter medo de ousar, de 
Não é. A discussão já começa assim: “você vai tirar a buscar novos desafios e ter o céu como limite é a tônica 
escola do meu filho”. A discussão de desempenho não em um processo de gestão de pessoas. Acho que vocês 
pode começar por perder. Vou perder salário? Hoje, estão no caminho certo e vamos pegar uma colinha em 
infelizmente, está um pouco influenciada por essa algumas coisas.
questão de que a gratificação tem um peso grande na 

Dataprev: Você falou da parceria com a área de remuneração. E aí, por mais modelo que faça se não 
planejamento em relação a trabalho das metas. mudar isso no médio prazo, fica difícil conseguir 
Gostaria, se possível, que você falasse um pouco mais sustentar o comprometimento institucional das 
do dia a dia. Você falou no desdobramento das metas. A pessoas. Penso que isso é um nó.
participação da área de planejamento vem nesse 

Dataprev: Gostaria de saber, dentro do caráter processo de definição das metas e isso é trazido para o 
específico que a empresa tem, da sua cultura, se esse sistema de desempenho? Ou vocês puxam esse 
Decreto serviu para acelerar algum processo ou se ele processo de desdobramento somente para o 
engessa um pouco o que a empresa já pensava em desempenho? Ou o desdobramento também é 
relação à gestão de desempenho.utilizado para outros processos na empresa?

Fiocruz: Penso que as duas coisas. Pelo que observei, a Fiocruz: Temos dois fóruns na Fiocruz. O fórum de RH e 
Dataprev tem algumas dificuldades com relação a fazer a o de Planejamento. Estamos sempre tentando discutir 
avaliação 360º. A lei nos ajudou porque tem que ser a questão dos recursos humanos, com o pessoal do RH. 
assim, por um lado. Por outro, também trouxe uma série O encontro desses dois fóruns para a questão da 
de complicações. Por exemplo, queremos muito mais avaliação favoreceu muito, operacionalmente falando. 
flexibilidade em relação a fatores mínimos, não posso A Fundação tem essa tradição da discussão do seu 
trabalhar com fator mínimo igual para todo mundo plano quadrienal participativo. Acho que é um ponto 
porque as instituições são diferenciadas. Acho que o forte que ajuda nesse momento  a avaliação de 
Decreto tinha que estimular que cada instituição fizesse desempenho. Na prática, é responsabilidade da 
as suas competências. Quais são as competências Diretoria de Planejamento fazer essa parte. Nós,  do 
organizacionais que deveriam ser medidas? Poderia ser recursos humanos, é que estamos aderindo com esse 
um Decreto mais amplo. E não um Decreto que defina modelo da avaliação de desempenho. Estamos 
qual fator tenho que fazer. Ninguém acha justo ser pensando fóruns comuns para que essa discussão seja 
avaliado por cumprir ou não cumprir uma norma. Isso é amadurecida dentro da instituição e seja uma rotina. A 
uma condição de ser servidor. Se você não cumpre a cada ciclo repensamos essa questão dos indicadores, 
norma você nem pode ir para a avaliação de desempenho. amadurecer a questão dos indicadores de desempenho. 

Isso está na discussão dentro da instituição, os A lei ajudou a orientar, sem dúvida, processos que indicadores institucionais. Não só por causa do Decreto estavam ali. A área de RH também estava migrando que fala dos indicadores globais, intermediário, mas as para um modelo de avaliação mais voltado para metas. unidades pensarem em indicadores para elas, para Porém, ressaltando que grande parte da nossa medir seu desempenho. gratificação está no salário, o servidor não quer perder 
dinheiro. Isso é um dificultador. O Decreto dificulta no Toda essa discussão está acontecendo na instituição. 
sentido de que mudamos a metodologia, mas não Mas o ponto chave é a discussão do processo 
mudou o pagamento. Defendemos veementemente participativo. Sem dúvida, o servidor em algum 
que os modelos de avaliação para fins de gratificação momento, quando vai pactuar com o chefe,  já ouviu 
precisam estar bastante orientados por metas e não falar de planejamento estratégico, ele já participou do 
por comportamentos, julgamentos. Isso é para fins de Congresso Interno. Em algum momento, participou 
desenvolvimento. Assim, o RH consegue atuar melhor, daquela discussão que vai impactar sobre a gratificação 
quando consegue desvincular as duas coisas.dele. A questão que ele coloca é a discussão de uma 

gratificação dentro de um salário. Sabemos que o Procuradoria-Geral da República: Na verdade, esse Governo fez isso para dar aumento para as pessoas. processo de discussão da avaliação já é muito antigo, já Isso é que é complicado, como continuamos motivando estou na Administração Pública há alguns anos e, em 
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1992, 1994, começou essa discussão. Esse processo dá para essa discussão caminhar separadamente.
simplesmente não avança porque as resistências são 

Dataprev: Na Dataprev, temos um cenário um pouco muito grandes. As pessoas não querem ser avaliadas.  diferente porque tem o salário e o adicional de Esse processo já traz algum impacto. Costumo dizer que atividade fixo. Temos a Gratificação Variável por o impacto é no coração e nosso coração está no bolso. O Resultados (GVR) e Gratificação Complementar por processo de resistência era muito grande. Penso que Resultados (GCR) que é gratificação complementar de esse Decreto, na realidade, é muito genérico, essa é uma resultados os gestores, confunde um pouco com a dos verdade. Ele pegou a Fiocruz que é uma instituição que Correios, que é GCR também, mas que é a partir de mexe com tecnologia de ponta, que produz vacinas, que metas semestrais. E temos os indicadores relativos à está concorrendo no mercado mundial, com uma área-fim da empresa, à área-meio e agora temos organização que não tem um objetivo tão importante, indicadores institucionais corporativos de toda a vamos dizer assim. Esse é um processo de construção e empresa. E aí, de acordo com o cumprimento das acho que os primeiros passos estão se dando, o metas estabelecidas por esses indicadores, é Governo está trabalhando para mudar. distribuído um determinado montante que tem outros 
Engatinhamos no processo, acredito que estamos condicionantes também. É um cenário um pouco 
mudando. Claro que vamos buscar as adequações. Uma diferente, porque a gratificação é explicitamente 
vez fui à Fiocruz. Tinha uma comissão me esperando na variável e explicitamente por resultados. E desde o 
porta, eu era Coordenador Geral de Recursos Humanos início foi assim.
do Ministério da Saúde. As pessoas estavam na porta 

Dataprev: No nosso caso, a avaliação de desempenho esperando porque íamos discutir uma gratificação, na está dentro da proposta da Consolidação da Lei do época. Eles achavam que íamos lá para retirar a Trabalho (CLT) – para que haja a progressão salarial tem gratificação. Então, acho que essa mudança de que haver um processo coletivo amplo, que permita a relacionar salário a tudo o que fazemos é outro todos os empregados da empresa participar. Desse processo. Temos que perceber qual é a importância do processo, vão ser retiradas algumas pessoas que terão que fazemos, do que produzimos, do que a sociedade o desempenho reconhecido e terão progressão salarial. espera de nós. Devemos mudar um pouco essa visão e É a única forma de crescer na carreira. Diferente da tentar construir um modelo diferente. Administração Direta. Então, não chega a ser uma 
Fiocruz: Na verdade, só para esclarecer, somos a favor bonificação, uma gratificação, realmente incorpora 
que tenha um incentivo ao desempenho, sim, porque salário. É quando a pessoa progride na sua carreira do 
isso e pode ajudar a pessoa a se envolver mais, se ponto de vista vertical.
comprometer mais. Precisamos dar o tom mais 
adequado para isso, através da bonificação ou 
gratificação, mas, do jeito que ele está hoje, como dentro 
do salário, o servidor não percebe isso como uma 
bonificação. E isso sem dúvida atrapalha muito a 
negociação.

Procuradoria-Geral da República:  Estamos 
trabalhando muito com gratificações e isso vai se 
vinculando aos salários. Esse é outro problema. No 
momento que você define efetivamente o que é salário, 
pode ser que crie alguma coisa que vá compor, de 
acordo com seu nível de competência, o que você faz. 
Na área de saúde, hoje, deve ter umas dez 
gratificações. Tem algumas que nem sabia que 
existiam, e o que se faz?

Fiocruz: Acredito que o Governo tem que pensar o que se 
faz. É essa a questão que estou colocando. Não dá só 
para inventarmos modelo. Não adianta inventar o 
modelo e não rever esse lado. As duas coisas têm que ser 
pensadas, em conjunto, apesar dos tempos, dos 
políticos que sabemos que existem nesse país. Mas não 
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Inicio com algumas observações breves sobre o atual contexto do banco, até para 
situar o desafio que é avaliar o desempenho de 113 mil funcionários. Hoje todos os 
colaboradores do banco passam semestralmente por algum processo de avaliação 
de desempenho. Os 5 mil jovens aprendizes tem o seu desempenho avaliado, os 10 
mil estagiários e os 113 mil funcionários também. Vou ater a apresentação ao 
modelo de avaliação de desempenho – que é utilizado para gerenciar o desempenho 
desses 113 mil funcionários concursados do banco. 

Em termos de desafio, hoje o banco está com esses funcionários e a expectativa é de 
que até o final do mês de fevereiro atinjamos a marca de 1 trilhão de ativos. Vai ser o 
primeiro banco brasileiro a atingir essa marca. Com um trilhão de ativos, nos 
colocaremos entre as trinta maiores instituições financeiras do mundo, edo ponto de 
vista de gestão de pessoas, eu diria que o maior desafio desse ano e certamente dos 
próximos cinco será a gestão internacional de pessoas. É um movimento recente e 
começamos a lidar com ele o ano passado. 

O banco fez algumas incorporações em um passado recente, mas todas de bancos 
brasileiros, como o Banco Nacional de Crédito (BNC), o Banco de Santa Catarina e do 
Banco do Piauí. No ano passado, adquiriu o controle acionário do Banco da 
Patagônia, na Argentina – com aproximadamente 200 agências e 3 mil funcionários. 
E, mais recentemente, do Euro Bank, que embora tenha esse nome é um banco 
americano sediado em Miami. A expectativa é que dentro desse processo de 
internacionalização, faça novas aquisições nos próximos anos. 

O que trazemos é um desafio internacional. Se antes já era difícil gerenciar pessoas 
dentro de uma mesma cultura, agora esse desafio é ampliado por diferentes 
culturas, contextos e legislações. Então, esse é o atual painel do banco 
especificamente em relação à gestão de pessoas. 

Desde 2005, o Banco do Brasil (BB) utiliza o conceito de competência no trabalho 
para orientar todos os macroprocessos de gestão de pessoas. Hoje, recrutamento e 
seleção, desenvolvimento profissional, avaliação de desempenho e a retribuição são 
feitos com base no conceito de competência no trabalho. Iniciou-se essa integração 
em torno da ideia de competência no trabalho pelo subsistema de gestão de 
desempenho porque ele é que gera informação ou subsídio para recompensar, para 
promover o desenvolvimento de funcionários e também para selecionar aqueles que 
estão mapeados para ascensão profissional ou encarreiramento.

Especificamente, em relação à avaliação de desempenho, como funciona esse 
processo dentro do banco? O BB se vale da premissa de um modelo de gestão 
estratégica que foi gerido ainda na década de 90 por dois norte-americanos. Sua 
principal premissa a de que o desempenho de pessoas e equipes, devem ser 

Aprendizagem, atividade, competência e resultados
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avaliadas apenas pela ótica financeira, como historicamente ocorria nas empresas e 
em especial na indústria bancária. Mas tão importante quanto à perspectiva 
financeira da gestão de desempenho, são as outras que dão sustentação para a 
organização em prazos mais longos. 

O desenho original do balanço propõe quatro perspectivas: financeira, clientes, 
processos e comportamento organizacional (aprendizagem de desenvolvimento). O 
banco introduziu uma quinta perspectiva denominada “sociedade” para tentar 
mensurar o grau de contribuição que o banco oferece para o desenvolvimento 
econômico e social do país.

As quatro primeiras perspectivas são análogas. O nosso modelo tem uma quinta 
perspectiva em razão de sermos uma sociedade de economia mista. 

Outra característica importante é o critério de avaliação. Nós nos valemos de dois 
critérios. Primeiro, a expressão de competências no trabalho pelos funcionários do 
banco. E segundo a consecução de resultados, que é mensurada pelo alcance de 
metas previamente planejadas, estipuladas e acordadas. 

Hoje, em relação a esse primeiro critério de competência no trabalho, todos os 
funcionários são individualmente avaliados por esse critério. No caso do alcance de 
metas, elas são ainda definidas coletivamente. Há metas para todas as unidades 
produtivas, para todas as equipes de trabalho, mas nem todos os funcionários são 
avaliados individualmente pelo critério de metas. A tendência natural é que esse 
nível de avaliação, o nível individual, chegue também para essa dimensão de metas.

Com isso, a instituição quer comunicar duas coisas. Primeiro, a competência é meio 
pelo qual nós atingimos os resultados, as metas. Os dois critérios são igualmente 
importantes. Se eu avalio só metas, eu incorro no risco de induzir as pessoas a 
adotarem comportamentos inadequados no ímpeto de atingirem o resultado. Se eu 
avalio só a competência, corro o risco de não saber mensurar qual é o grau de 
contribuição dessas para os resultados finais da organização. Essa é a primeira 
premissa. Na segunda, eu avalio os dois níveis (o indivíduo e o coletivo). Com isso, 
posso analisar o desempenho do indivíduo no trabalho e, de certa forma, o 
desempenho da sua equipe da organização em geral, mesmo porque o desempenho 
da organização e da equipe influenciam diretamente o comportamento individual. 
Essas são as principais premissas do modelo.

Outra característica importante do processo de gestão do desempenho é a utilização 
de múltiplas fontes de avaliação. O que parte da literatura chama de avaliação 360 
graus e outra parte chama de avaliação por múltiplas fontes. Mas a ideia 
fundamentalmente é a mesma, que haja um envolvimento de múltiplos atores 
dentro desse processo de gestão de desempenho. 

Na parte de competências da avaliação dos funcionários, sem exceção, eles são 
avaliados pelos seus superiores hierárquicos, por colegas de trabalho que são 
sorteados aleatoriamente a cada semestre dentro de cada equipe, por 
subordinados, caso o avaliado seja um gestor, e por ele mesmo.

Na parte de metas, todos nós somos avaliados também por clientes internos ou 
externos, dependendo do caso de cada funcionário. Eu não sei se vocês, como 
eventuais clientes do Banco do Brasil, ao fazerem uma operação no terminal de 
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autoatendimento ou na internet, perceberam que, vez ou outra, o sistema sorteia e 
pergunta se quer responder uma pesquisa de satisfação do cliente. Ao responder à 
pesquisa, estão atribuindo um conceito para todos os funcionários da agência que 
mantém relação de negócios com vocês. Ao fazerem uma reclamação na nossa 
ouvidoria interna a um funcionário ou agência, estão atribuindo um conceito negativo a 
àquela agência. Está tudo registrado. Se a reclamação é no Banco Central o peso é 
multiplicado por dez. Se a reclamação é no Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon) eu nem sei por quanto é multiplicado. Para cada reclamação dessas, se 
demorou 24 horas para selecionar, a diminuição na sua nota é “X”; se demorou 48 
horas, é “Y”; 72 horas, é “Z”, e assim por diante. Depende de qual é o nível da reclamação 
e também de quanto tempo o funcionário ou a agência demorou para solucionar aquela 
pendência. É assim que pegamos a opinião dos nossos clientes externos.

Em gestão de pessoas eu não tenho cliente externo. Não sou avaliado por vocês. Mas 
sou avaliado por todas as demais diretorias para as quais eu presto serviço. 
Anualmente os funcionários das diversas diretorias recebem um convite para 
participar de uma avaliação do cliente interno, na qual vão dizer qual o grau de 
satisfação deles com o sistema de avaliação de desempenho que eu ofereço para 
eles, como por exemplo, os cursos que eles participaram ao longo do ano. Assim, 
como avalio a qualidade do sistema que a nossa diretoria de tecnologia nos fornece, 
a qualidade dos pareceres jurídicos que os advogados do jurídico nos fornecem e 
assim por diante. Há essa avaliação também do cliente interno sempre que o órgão 
ou a unidade não tenha o cliente externo para avaliar. O processo de gestão do 
desempenho ocorre em três fases consecutivas e que exercem influência uma sobre 
a outra dentro de um modelo de caráter sistêmico, cíclico. 

Tem uma primeira fase, que chamamos de planejamento, em que, a partir da 
estratégia corporativa do banco, são formulados o que chamamos de plano diretor. O 
plano diretor é um plano de metas corporativas. É um plano de metas da organização 
como um todo. É como se anualmente tivéssemos que pegar a estratégia corporativa e 
transformar aqueles documentos que fazem parte da estratégia, como missão, visão, 
macro objetivo, em metas de curto, médio e longo prazo. São metas corporativas.

Essas metas corporativas dão origem ao plano diretor. Ele , por sua vez, dá origem a 
um instrumento em nível de equipe, de unidade produtiva, que chamamos de acordo 
de trabalho. É como se nós pegássemos as metas corporativas que estão  elencadas 
no plano diretor e distribuíssemos essas metas para todas as unidades produtivas 
do banco, em função da natureza do seu papel dentro da organização, da praça em 
que atua. Do potencial do mercado em que atua. Da renda per capita da população 
que ela atende. Essas metas, que estão no plano diretor, são distribuídas para todas 
as unidades e para todas as equipes do banco. 

Em tese, se todas as unidades atingirem as suas respectivas metas, por conseguinte 
o banco também atinge as metas corporativas que estão no plano diretor. Uma vez 
acordado isso com as unidades, eu tenho um segundo momento da fase de 
acompanhamento, em que os gestores são orientados a acompanhar 
sistematicamente o desempenho das suas equipes. Procurando identificar 
eventuais desvios e adotar medidas para corrigi-los e garantir a consecução das 
metas que foram definidas no início de cada período avaliativo.

E aí eu tenho a avaliação propriamente dita na primeira etapa, em que o ponto de 
vista das competências e as múltiplas fontes entram no nosso sistema e atribuem 
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conceitos às competências pelas quais os funcionários são avaliados. Do ponto de 
vista de resultados, de metas, essa apuração é feita eletronicamente pelos sistemas 
corporativos. Por exemplo, o acordo de trabalho de determinada agência tem como 
meta atingir, ao final do semestre, um lucro líquido de R$ 5 milhões de reais, 
hipoteticamente. Outra meta na área de gestão de pessoas pode capacitar 50% dos 
funcionários da agência. Esses 50% tem que ter no mínimo 50 horas de capacitação 
naquele semestre. Outra meta pode ser atingir um retorno sobre o patrimônio 
daquela unidade de 20%.  Enfim, eu estabeleço metas que advém do nosso plano 
diretor.  O meu trabalho é no início de cada ciclo, de cada período avaliativo, importar 
no nosso sistema um aplicativo que se chama ATB. Ao ao final do semestre o próprio 
sistema apura automaticamente o resultado.

Se eu disse que a meta financeira daquela agência era obter um lucro líquido de 5 milhões 
e que essa informação estaria no sistema orçamentário, quando chegar no último dia do 
semestre ele vai ao sistema orçamentário e apura qual o lucro que está registrado, traz 
essa informação para o sistema e compara com aquilo que foi planejado para meta – se 
atingiu ou não – gerando um conceito em função desse resultado. É uma escala de cinco 
pontos em que quatro indica o resultado esperado e cinco é uma superação. E os pontos 
três, dois e quatro indicam um resultado aquém do esperado. 

No sistema, tem uma régua de dispersão que diz o seguinte: se atingiu 100%, ou seja, 
obteve o lucro de 5 milhões, a nota é quatro. Se o lucro obtido hipoteticamente foi de 4 
milhões e isso equivale a 80% dos 5 milhões que eram esperados, então isso vai gerar um 
nota três. Se o lucro for menor ainda uma nota dois e assim por diante. Uma régua de 
dispersão que faz esse cálculo automaticamente.

Esses resultados são apurados e retroalimentam o sistema porque esses resultados 
atingidos vão gerar subsídios, insumos para um novo planejamento, para estabelecimento 
de novas metas, para uma revisão da estratégia do banco 
e assim por diante – dando um caráter cíclico contínuo no 
processo. Essa etapa de avaliação tem como produto final 
o chamado “placar individual de desempenho”.Tanto as 
metas quanto as competências estão classificadas nas 
cinco dimensões do balanço. 

Tenho metas e competências associadas às finanças, à 
satisfação do cliente, ao comportamento organizacional, à 
qualidade dos processos e à sociedade. Na parte de 
competências, os funcionários são avaliados por múltiplas 
fontes. O sistema calcula média aritmética dessas 
avaliações que foram feitas. E essa média aritmética vai 
para aquele placar na matriz de competências.

Algumas metas pelas quais os funcionários são 
avaliados são classificadas em três categorias. As fundamentais – aquelas pelas 
quais todos os funcionários do banco, independente do papel ocupacional ou do 
cargo, do nível hierárquico, são avaliados. Aquelas que estão intrinsecamente 
associadas a estratégias e valores do banco. Por exemplo, comunica-se por escrito e 
oralmente de forma clara o objetiva. Semestralmente todos nós somos avaliados por 
essa competência.
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E tem outra categoria que nós denominamos gerenciais e o próprio nome já indica o que 
significa – as competências pelas quais todos que exercem uma função diretiva são 
avaliados. Estimula e valoriza a participação dos funcionários nas decisões, incentivando 
o diálogo, a troca de ideias e o compartilhamento de conhecimentos. Essa é uma das 
competências gerenciais pelas quais todos os gestores do banco são avaliados.  

Uma terceira categoria de competências, denominada específicas – que variam em 
função do cargo, do papel ocupacional, da área que a pessoa atua dentro da organização.  
Funcionários que trabalham na área de atendimento de agências de varejo são 
avaliados por essa competência específica, entre outras. Estimula o uso de canais 
informativos de atendimento e orienta o cliente com cordialidade a utilizá-los. 
Funcionários que atuam em determinada divisão da nossa área de mercado de capitais. 
Analisam viabilidade econômica e financeira dos projetos e empresas com precisão, 
visando subsidiar decisões de investimento e desinvestimento. As específicas são as 
que variam, são diferentes de funcionário para funcionário em razão do papel que ele 
exerce na área em que ele atua dentro da organização. Feita essa avaliação pelas 
múltiplas fontes, pelo superior, pelo subordinado, pelos pares, o sistema calcula a média 
aritmética e essa média aritmética vai compor o placar.

Em um exemplo hipotético, um funcionário ficou com 3.9 nas competências 
associadas a finanças, 4.10 nas competências de clientes e assim por diante. Da 
mesma forma, ao lado do placar de metas tenho também médias que foram obtidas 
em razão das metas que foram atribuídas a equipe de trabalho a qual o funcionário 
fazia parte. Então, nas metas financeiras esse funcionário ficou com 4.1, clientes 4, 
comportamento organizacional 4.55 e assim por diante. E há uma ponderação tanto 
para competências quanto para metas. Nesse exemplo hipotético, tem 26% de peso 
para finanças, 22% para clientes e assim por diante. O que determina essa 
ponderação é novamente a estratégia da organização. 

Vamos supor que em 2008 estejamos passando por uma crise econômica e 
financeira mundial. Em função dessa crise o banco precisa melhorar seus índices de 
liquidez para atravessar melhor essa fase. Nós maximizanos o peso da perspectiva 
financeira. Se do ponto de vista de liquidez e outras atividades está tudo ocorrendo 
como o esperado, o principal objetivo do banco é aumentar sua participação no 
mercado. Para aumentar a participação no mercado tem que ter clientes mais fiéis e 
satisfeitos. Eu venho aqui e maximizo o peso da perspectiva ao cliente. E assim eu vou 
calibrando essa ponderação em razão da estratégia do banco. 

Outra ponderação que é feita é entre o placar de competências e do  o placar de 
metas. Nesse exemplo hipotético o peso de competências é 45% e o de metas 55%. O 
que determina isso é o nível hierárquico do funcionário. Quanto maior o nível 
hierárquico e a função gerencial, maior o peso para metas. Quanto menor o nível 
hierárquico, maior peso para competências. Por uma razão simples, as metas hoje 
são atribuídas coletivamente.

Se as metas são coletivas e o principal responsável pela concepção são os gestores 
daquela unidade produtiva, então, para eles o peso de competência, o peso de metas 
é muito maior do que o peso que as metas para escriturário, para um caixa dentro da 
agência. Uma vez apurado isso, cada funcionário recebe o seu placar individual de 
desempenho naquele semestre. Esse exemplo hipotético é de 414 em uma escala 
até 500. E esses resultados vão determinar uma série de efeitos sobre a carreira do 
funcionário na organização. 
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Eu trouxe alguns exemplos de consequências para vocês. Aqueles resultados 
permitem, entre outras coisas, identificar necessidade de capacitação. Em tese, o 
resultado esperado pelo banco é uma nota quatro das competências pelas quais os 
funcionários foram avaliados. Eventuais médias inferiores a quatro são potenciais 
necessidade de capacitação. Potenciais porque o fato de ele ter recebido uma média 
abaixo de quatro não significa necessariamente que tenha uma carência de 
conhecimento, habilidades e atitudes. Pode ser que o desempenho dele seja 
decorrente de outro fator e não do próprio funcionário. Mas aquilo é um indicador que 
devemos considerar para levantar a necessidade de capacitação.

Aqueles que têm médias bem superiores a quatro nas médias gerais são potenciais 
candidatos a educadores internos. Hoje, 80% dos cursos que são ministrados pela 
universidade corporativa do banco são concebidos, planejados institucionalmente 
dentro da própria organização e ministrados por funcionários do banco. Esses que 
têm o desempenho acima da média são convidados para passar por uma formação 
pedagógica e, se quiserem, exercer essa função de educador interno. Essa 
informação também é importante para promover a locação e ascensão profissional, 
encarreiramento, ações de endomarketing  para estimular ações de 
autodesenvolvimento de determinadas competências, promover a orientação 
profissional e planejamento de carreira, sobretudo para aqueles que têm médias 
muito baixas. Essa média muito baixa aparece de maneira crônica em vários períodos 
avaliativos. Isso fornece subsídio também para mover ações de reconhecimento e 
retribuição. São esses os principais efeitos que aquele placar, que aqueles resultados 
têm sobre a carreira do funcionário.

Entrarei mais especificamente em dois principais efeitos, que são os mais 
importantes e mais substanciais, mas fico à disposição também para comentar 
outros se vocês assim o desejarem. Com relação ao vínculo entre avaliação de 
desempenho e educação corporativa. Quando termina o processo avaliativo, no mês 
subsequente a divulgação daqueles resultados, os funcionários têm oportunidade de 
colaborar no que chamamos de Plano Individual de Desenvolvimento de 
Competências (PDC). Esse PDC utiliza o conceito, a ideia de trilhas de aprendizagem 
como mecanismo para orientar esse processo de desenvolvimento. A trilha de 
aprendizagem, conceitualmente, é um conjunto de soluções de aprendizagem que, 
em tese, permite uma pessoa se aprimorar, se desenvolver em determinada 
competência. O principal pressuposto é que posso aprender ou desenvolver aquela 
competência de múltiplas maneiras. A maneira pela qual eu faço esse 
desenvolvimento é muito menos importante que o resultado dele, que é a 
competência propriamente dita. 

Eu digo o seguinte, o que eu desejo em termos de competência é isso aqui. Você 
poderia desenvolver essas competências através dessas soluções de aprendizagem 
disponíveis dentro do ambiente social ou organizacional. Se quiser, vai ter apoio da 
organização para escolher soluções de aprendizagem e se aprimorar na competência 
que precisa. É fundamentalmente a premissa desse conceito de trilhas de 
aprendizagem, mas como funciona na prática? Para cada competência pela qual o 
funcionário é avaliado, ele entra no site da universidade corporativa no nosso portal, 
escolhe a competência que ele hipoteticamente precisa desenvolver, porque 
hipoteticamente ele foi mal avaliado nela. Para essa competência, ele vai ter acesso a 
um menu de soluções de aprendizagem, para promover o desenvolvimento daquela 
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competência. Esse menu em geral vai contemplar cursos presenciais, via web, 
institucionais apostilados, cursos que podem ser feitos dentro do próprio ambiente 
de trabalho, vídeos institucionais, livros, filmes, sites, apostilas, fascículos 
informativos, enfim, uma gama diversificada de soluções de aprendizagem que 
permite ao indivíduo se desenvolver naquela competência. 

Mediante orientação do gestor da sua equipe, surgem opções que ele julga mais 
adequadas à  necessidade, gosto e preferência. Por exemplo, ele seleciona 
competência dentro da perspectiva cliente. Para essa competência, quando ele 
seleciona, ele vai ter acesso ao menu de cursos presenciais, de fascículos 
informativos, de livros, de sites e outras soluções associadas àquela competência. 
Todos esses elementos estão hiperligados, clicando no curso, se for presencial, ele cai 
dentro de uma página que vai permitir a ele se inscrever naquele curso. Se for um 
curso via web, ele clica no link e vai cair direto na página do curso. Ele pode iniciar 
imediatamente o treinamento. Se for um livro, ele clica no livro e vai cair no sistema da 
biblioteca, que vai dizer se, esse livro está na prateleira. Ele solicita o empréstimo pelo 
próprio sistema e a biblioteca manda o livro pelo malote interno do banco para a 
agência onde o funcionário está localizado. Hoje a biblioteca tem um acervo de mais 
ou menos 60 mil títulos e faz em torno de seis mil empréstimos mensais. 
Praticamente, 10% do acervo da biblioteca está sempre circulando pelas agências do 
país. Se o livro estiver emprestado para o Hugo, o sistema vai dizer está com o Hugo 
da gestão de pessoas, ele tem um prazo "X" para devolver. 

Se a solução de aprendizagem indicada for um vídeo institucional ou um filme, até de 
circuito comercial, vão aparecer os dados do filme. Nesse caso hipotético, o filme  é  A 
Sociedade dos Poetas Mortos e a sinopse que diz o seguinte: observe o 
comportamento do protagonista tal, veja como ele exerce a liderança, como ele se 
comunica, como ele age em tal contexto. Para permitir que o funcionário possa 
também aprender e evoluir por meio de um filme, um vídeo institucional. Eles todos 
também estão disponíveis na videoteca. Ele clica, o sistema vai dizer se está na 
prateleira. Se estiver ele solicita empréstimo e a videoteca manda o DVD para o local 
onde o indivíduo está localizado.

Outro uso muito importante dentro do banco é o de encarreiramento, alocação de 
pessoal, remoção, transferência, ascensão profissional. Todas essas informações 
que são geradas pelo processo de avaliação de desempenho são combinadas com 
outras informações sobre a carreira do indivíduo dentro da organização. É como se 
fosse um banco de talentos que internamente denominamos Talentos e 
Oportunidades (TAO). 

Esse banco de talentos concentra informações a respeito de cada um dos 
funcionários. Essas informações são classificadas em três grandes dimensões. 
Informações sobre desempenho. Então lá vai ter o placar de competências e o placar 
de metas do indivíduo de todos os semestres pelo qual ele foi avaliado ao longo da 
carreira inteira dele no banco. Na parte de formações, vou ter dados sobre cursos 
superiores que ele fez (graduação, especialização, mestrado, doutorado). Quando ele 
faz no sistema da universidade corporativa um treinamento via web, lá no final do 
treinamento tem uma avaliação de aprendizagem. Se ele passa na avaliação de 
aprendizagem aquele treinamento vem imediatamente para o currículo funcional 
daquele funcionário. E ele está aqui, está ali registrado entre os cursos que ele fez ao 
longo da carreira dele na instituição.
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da organização para escolher soluções de aprendizagem e se aprimorar na 
competência que precisa. É fundamentalmente a premissa desse conceito de trilhas 
de aprendizagem, mas como funciona na prática? Para cada competência pela qual o 
funcionário é avaliado, ele entra no site da universidade corporativa no nosso portal, 
escolhe a competência que ele hipoteticamente precisa se desenvolver, porque 
hipoteticamente ele foi mal avaliado nela. E para essa competência, ele vai ter acesso 
a um menu de soluções de aprendizagem. Para promover o desenvolvimento 
daquela competência. E esse menu em geral vai contemplar cursos presenciais, via 
web, institucionais apostilados, cursos que podem ser feitos dentro do próprio 
ambiente de trabalho, vídeos institucionais, livros, filmes, sites, apostilas, fascículos 
informativos, enfim. Uma gama diversificada de soluções de aprendizagem que 
permite ao indivíduo se desenvolver naquela competência. 

E mediante orientação do gestor da sua equipe, surgem opções que ele julga mais 
adequadas à  necessidade, gosto e preferência. Então, por exemplo, ele seleciona 
competência dentro da perspectiva cliente. Para essa competência aqui, quando ele 
seleciona, ele vai ter acesso ao menu de cursos presenciais, de fascículos 
informativos, de livros, de sites e outras soluções associadas àquela competência. 
Todos esses elementos estão hiperligados, então clicando aqui no curso, se for 
presencial, ele cai dentro de uma página que vai permitir a ele se inscrever naquele 
curso. Se for um curso via web, ele clica no link e vai cair direto na página do curso. Ele 
pode iniciar imediatamente o treinamento. Se for um livro, ele clica no livro e vai cair 
no sistema da biblioteca, que vai dizer assim, esse livro está na prateleira. Ele solicita 
o empréstimo pelo próprio sistema e a biblioteca manda o livro pelo malote interno 
do banco para a agência onde o funcionário está localizado. Hoje a biblioteca tem um 
acervo de mais ou menos 60 mil títulos e ela faz em torno de seis mil empréstimos 
mensais. Então praticamente 10% do acervo da biblioteca está sempre circulando 
pelas agências do país. Se o livro estiver emprestado para o Hugo, o sistema vai dizer 
está com o Hugo da gestão de pessoas, ele tem um prazo "X" para devolver. 

Se a solução de aprendizagem indicada for um vídeo institucional ou um filme, até de 
circuito comercial, vão aparecer os dados do filme. Nesse caso hipotético aqui, o 
filme é A Sociedade dos Poetas Mortos e a sinopse que diz o seguinte: observe o 
comportamento do protagonista tal, veja como ele exerce a liderança, como ele se 
comunica, como ele age em tal contexto. Para permitir que o funcionário possa 
também aprender e evoluir por meio de um filme, um vídeo institucional. Eles todos 
também estão disponíveis na videoteca. Ele clica, o sistema vai dizer se está na 
prateleira. Se estiver ele solicita empréstimo e a 
videoteca manda o DVD para o local onde o indivíduo 
está localizado.

Outro uso muito importante dentro do banco é o de 
encarreiramento, alocação de pessoal, remoção, 
transferência, ascensão profissional. Todas essas 
informações que são geradas pelo processo de avaliação 
de desempenho são combinadas com outras informações 
sobre a carreira do indivíduo dentro da organização. É 
como se fosse um banco de talentos que internamente 
denominamos Talentos e Oportunidades (TAO). 

Esse banco de talentos concentra informações a 
respeito de cada um dos funcionários. Essas 
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informações são classificadas em três grandes dimensões. Informações sobre 
desempenho. Então lá vai ter o placar de competências e o placar de metas do 
indivíduo de todos os semestres pelo qual ele foi avaliado ao longo da carreira inteira 
dele no banco. Na parte de formações, vou ter dados sobre cursos superiores que ele 
fez (graduação, especialização, mestrado, doutorado). Quando ele faz no sistema da 
universidade corporativa um treinamento via web, lá no final do treinamento tem 
uma avaliação de aprendizagem. Se ele passa na avaliação de aprendizagem aquele 
treinamento vem imediatamente para o currículo funcional. Está  registrado entre os 
cursos que ele fez ao longo da carreira dele na instituição.

No que se refere a certificações, o funcionário tem uma certificação de proficiência 
em inglês em nível avançado. Ele traz esse certificado e fica registrado no campo 
formação. Se ele atua como educador em determinado curso da universidade 
corporativa, cada atuação dele também fica registrada no sistema. E um terceiro 
bloco, chamado de experiência, em que está registrado o cargo atual e todos os 
cargos que ele já exerceu de pelo menos um dia ao longo de sua carreira, o tempo de 
serviço dele no banco e assim por diante. De tal forma que, quando preciso preencher 
uma vaga para qualquer um dos 60 mil cargos comissionados que existem dentro do 
banco, eu posso me valer desse sistema para escolher aquela pessoa cujo perfil mais 
se aproxima do cargo disponível. Esse sistema permite parametrizar a cada 
oportunidade para cada cargo dentro do banco uma série de requisitos e elementos 
que não são requisitos, mas são desejados. 

Eu digo o seguinte: para ser gerente-geral da agência Conjunto Nacional é importante 
que o indivíduo tenha sido antes gerente adjunto durante tantos anos. Que ele tenha 
placar de competências e metas de um mínimo tal pontuação. Que ele tenha no 
mínimo dez anos de banco. Em função do perfil daquela posição, daquele cargo 
dentro do banco eu parametrizo o que é o ideal. É ideal que ele seja formado em 
administração, economia ou contabilidade. Que ele tenha uma especialização em 
negócios bancários. Que ele tenha mestrado, doutorado. Depende de cada posição 
dentro da organização. Eu atribuo pontos a cada um desses quesitos que eu julgo ser 
importantes para o exercício daquela posição, fica tudo registrado no sistema. Eu 
abro essa oportunidade e digo para o funcionário, tem uma vaga para ser gerente-
geral na agência Conjunto Nacional. Quem quiser, entre no sistema e se candidate. Os 
funcionários voluntariamente têm essa aspiração profissional entram no sistema e 
fazem a sua opção. Em função do seu currículo, o sistema vai calcular um escore para 
aquele funcionário. Esse escore vai colocar ele em uma posição dentro de um ranking 
para exercício daquela função a que ele aspira. 

Essa é a regra básica. Em geral, a diferença entre os 20 primeiros em termos de escore 
são décimos e às vezes até centésimos. O volume de concorrentes é muito grande, as 

Por exemplo, para gerente de divisão, que é a posição que eu ocupo, eu sei que hoje 
tem 367 pessoas interessadas e aptas a exercer com alguma segurança essa 
posição. Vamos supor que amanhã o Hugo se aposente, seja transferido para outra 
área. O diretor que é o detentor da alçada para nomear o gerente de divisão vai entrar 
lá para ver quem são esses 367. Ele vai ter acesso a uma lista de funcionários em 
ordem decrescente, daquele que obteve o maior escore para aquele que obteve a 
menor. A regra do banco diz que ele tem que escolher entre os 20 primeiros. Então, 
embora, haja 367 candidatos aptos, a alçada de nomeação é do diretor. Ele tem um 
poder discricionário para escolher alguém, se esse alguém estiver entre os 20.
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dimensões do banco  são muito grandes. 

Eu preservo o poder discricionário do diretor de escolher alguém entre os 20, mas ao 
mesmo tempo, do ponto de vista da governança corporativa, garanto que aquela 
escolha atenda a critérios mínimos de meritocracia, que aquilo mitigue o risco do 
banco. É mais ou menos assim que funciona. Esse exemplo é para o cargo de gerente-
geral de uma agência de varejo. Parametrizei que nessa concorrência os funcionários 
poderiam ter no máximo 90 pontos, em função do seu curso superior, das suas 
certificações, da sua experiência. Esse candidato hipotético obteve 73,56 dentre 
esses 90 pontos máximos que ele poderia obter. Esses 73 pontos vão colocar ele em 
uma ordem dentro daquele ranking, se ele estiver entre os 20 ele está apto a ser 
nomeado e exercer essa posição. São esses em termos gerais os principais efeitos. 

A avaliação de desempenho vai gerar subsídios para ascensão profissional, para 
orientação, para remoção, transferência de pessoas, para educação corporativa, para 
reconhecimento. Aquele placar de metas tem efeito sobre a nossa participação nos 
outros resultados. Semestralmente, recebemos em função do lucro do banco uma 
participação nisso. Essa participação é mensurada, distribuída para cada funcionário 
em razão daquele placar de metas. Esses são os principais efeitos que a avaliação de 
desempenho gera para praticamente todos os subsistemas de gestão de pessoas. 
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

esse lucro esperado. E onde há mercado para ser Dataprev: Uma das questões muito debatidas é a 
explorado dentro do Brasil ou nos Estados Unidos ou na questão da transparência dos modelos de gestão de 
Europa? Se não é possível obter por redistribuição de desempenho e de avaliação. No placar, aparecem os 
metas aquela receita esperada para obter aquele lucro o pesos de cada uma das variáveis. Os pesos aparecem 
que se tem a fazer é cortar despesa. É outro movimento para os funcionários no momento da avaliação?
comum também. Se tem algum movimento que não me 

Banco do Brasil: Todos sabem de cada período avaliativo permite mais, por conta de uma crise econômica financeira 
e quais são as metas, as regras dos indicadores e dos mundial, aumentar a receita esperada, eu corto despesa. 
respectivos pesos. A gente brinca internamente que no São mecanismos de ajuste feitos ao longo dos meses para 
dia de hoje todos os gestores do banco sabem qual vai garantir que o resultado se restabeleça no final todo 
ser o lucro do banco em 31 de dezembro. Por conta das mundo sabe isso de forma transparente.
metas que estão no plano diretor e nas respectivas 

Dataprev: E os pesos das fontes de avaliação também unidades. Se no decorrer desse período a direção percebe 
são divulgados?que não vai ser possível, em função de algum movimento 

não atingir aquele lucro são feitas intervenções para Banco do Brasil: São divulgados desde que o sistema foi garantir que a aquela lucratividade de fato se obtenha no implementado, o peso é o mesmo. Cada fonte vale 25%.final do período. Por exemplo, tínhamos uma 
lucratividade esperada de tantos milhões de dólares que Dataprev: Os resultados da autoavaliação são 
vinham dos resultados das nossas sete agências no geralmente os maiores?
Japão. Depois do tsunami, o resultado acabou, foi 

Banco do Brasil: Não necessariamente. Era um temor que prejuízo na certa e esse prejuízo vai permanecer por 
tínhamos quando implementamos esse modelo de que as alguns anos até que aquela economia local se recupere.
pessoas se avaliassem em benefício próprio. Mas aí tem 

Se nada fosse feito, o lucro global do banco não atingiria a dois fenômenos. Um fenômeno de ordem cultural, às 
meta esperada. Então o que é feito? Lá nós não obteremos 



vezes o brasileiro, ou, pelo menos, o funcionário do banco, funcionários participam de um treinamento sobre o 
é mais crítico consigo mesmo do que os seus outros sistema, em que são dados diversos recados, entre os 
avaliadores. A gente faz um monitoramento desses quais se ele deixar de fazer a sua autoavaliação ele é o 
desvios. Aquele funcionário que na autoavaliação tem principal prejudicado. Porque ele está deixando o 
uma média muito distanciada da média dos outros resultado do seu processo exclusivamente nas mãos 
avaliadores também recebe um convite à reflexão. O dos outros, sem que tenha participado. Raramente 
sistema está preparado para fazer isso. Ele já identifica alguém deixa de fazer a autoavaliação. 
matematicamente. A média do sujeito foi 5 e o desvio Em relação às outras fontes, atribuímos um bônus a padrão 0. Então foi 5 de cima abaixo. Ele reconhece e já todos os funcionários que fazem todas as avaliações dispara uma mensagem automática chamando à reflexão. previstas nos prazos estipulados. Ele tem efeito sobre a 
Se eu, como avaliador, passo 60 dias sem oferecer um possibilidade de avaliação profissional. Sobre a 
feedback para nenhum dos meus subordinados e posso participação dos lucros do funcionário. Todos eles têm 
registrar isso qualitativamente, o sistema identifica e me interesse em maximizar aquele resultado. Por isso, 
manda uma mensagem automática dizendo que já se ofereço um bônus dizendo, se você fizer todas as 
passaram 60 dias registro de nenhum comentário para avaliações previstas no prazo, você vai ter mais dez 
nenhum dos seus avaliados. Ele vai acompanhando pontos naquele placar. Não é obrigatório, mas todo 
estaticamente. Em função disso, vai gerando as mundo naturalmente se engaja nesse processo.
m e n s a g e n s  a u t o m á t i c a s  p a r a  i n d u z i r  o  

Dataprev:  As pessoas que tem uma avaliação superior acompanhamento mais sistemático. especialmente no placar de competências são 
Dataprev: Eu queria que você comentasse um pouco convidadas para serem educadores internos. Esses 
mais a respeito da avaliação das múltiplas fontes. E eu educadores são preparados em curso de pedagogia? 
tenho algumas questões. Todas são obrigatórias? A Eles têm algum tipo de incentivo para permanecerem 
autoavaliação? A avaliação do gestor? A avaliação dos como educadores?
pares? Em um primeiro momento, acredito que não seja 

Banco do Brasil: Sim. Aqueles que têm destaque em suas mais o caso, mas de que maneira vocês garantiram que respectivas áreas de atuação são convidados para todos fariam as avaliações? Recomendaram ou ministrarem determinados cursos. Aqueles que assim recomendam algum tipo de ação em cima disso? Ainda desejarem se candidatam, passam por um processo que punitiva principalmente em relação a gestores e a seletivo, em que mostram habilidades relacionadas à autoavaliação. Essa é uma questão. E a segunda é em didática e pedagogia. Se forem aprovados nesse processo relação a avaliação da própria chefia, dos gestores. Você seletivo, fazem uma formação pedagógica que demora colocou que os subordinados podem avaliar, mas o que cerca de 15 dias (duas semanas, 80 horas-aula). Essa conta para esse gestor é uma média da retirada da equipe formação tem caráter eliminatória também. No final, ele ou vai para a pontuação dele exatamente a avaliação que tem que dar uma aula sobre aquele objeto que escolheu cada membro da equipe fez? Isso é transparente? para ser educador e aí é aprovado ou não. Quando 
Banco do Brasil: No caso da avaliação dos aprovado, ele passa a integrar o quadro de educadores da 
subordinados, o sistema extrai uma média aritmética universidade corporativa. E ele tem dois incentivos. O 
dos conceitos que foram atribuídos pelos seus primeiro, quando está em sala de aula ministrando um 
subordinados. Essa é a única fonte de avaliação cujo dos cursos, ele recebe em função de cada hora-aula um 
anonimato é garantido. O gestor em nenhum momento adicional em seu salário. E segundo, pelas atuações que 
sabe qual foi o funcionário que atribuiu tal conceito. Ele faz, recebe pontuações adicionais nas concorrências para 
não tem acesso nem ao desvio padrão. Ele tem acesso cargos comissionados. Os educadores candidatos a 
à média. Ele não sabe quantos o avaliaram, se foram gerente-geral da agência do Conjunto nacional, têm 
todos, se foram só alguns. pontos adicionais naquela concorrência .

Em relação à participação de outras fontes só a Debatedor não identificado: Complementando a 
avaliação feita pelo superior, em relação aos seus pergunta, em relação aos educadores, é exclusivamente 
subordinados tem caráter obrigatório. Faz parte do vinculado a esse resultado ou existe uma questão 
papel gerencial, que está nas atribuições dos gestores, restritiva do cargo? Um escriturário pode ser um 
a de avaliar semestralmente todos os membros da sua educador em um banco independente do resultado?
equipe. Nós, para induzirmos a participação maciça das 

Banco do Brasil: Em tese sim, depende muito. Eu vou dar pessoas, trabalhamos com duas estratégias. A um exemplo. Para ministrar a oficina de gestão de primeira é desenvolvimento profissional. Todos os desempenho, exigimos que, em função da natureza 
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daquele treinamento, o educador seja um gestor, que sistema de trilhas ofereça um leque grande de opções de 
pelo menos já tenha tido uma experiência gerencial que aprendizagem com diferentes características, os 
tenha permitido a ele vivenciar o processo de gestão de funcionários continuam preferindo participar dos cursos 
desempenho como um gestor da organização. Para da universidade corporativa e, em especial, aqueles que 
outros treinamentos, por exemplo, os introdutórios para são presenciais. Isso não mudou na nossa cultura. Talvez 
ingresso dentro da organização, pode ser um a grande contribuição desse sistema ocorra no sentido 
escriturário, um caixa, não tem esse tipo de requisito, de eu não sei se são 5%, se são 10%, se são 15% ou 20% 
depende muito da natureza do curso. que preferem aprender por outros mecanismos. Eu 

costumo usar como exemplo um colega meu que tentou 
Dataprev: Uma vez, em uma extensa disputa sindical, fazer por nove vezes administração, economia, uma das críticas feitas ao nosso ainda incipiente psicologia, antropologia. Ele não conseguia concluir o processo foi que a avaliação dava ao gestor a primeiro semestre em uma época em que não havia oportunidade de prejudicar o trabalhador no seu alcance ainda educação a distância, porque ele não conseguia do PPLR (Programa de Participação nos Lucros e aprender sentado formalmente em um banco de sala de Resultados) e essas coisas. Como que você encaixa isso, aula. Mas se você desse uma biblioteca ou computador essa ideia dentro do que o banco faz? para o Niltinho ele descobria o mundo. Tinha mestrado 

na Universidade da Escócia feito à distância em inglês Banco do Brasil: O processo de avaliação é 
pela internet. Aquilo não tinha significado nenhum no naturalmente conflituoso no  mundo inteiro. A gente 
Brasil, porque ele não tinha um curso de bacharelado. tem que aprender ou desenvolver mecanismos que 

minimizem esse conflito interno – natural em todo Uso esse exemplo porque esses novos mecanismos processo de avaliação. Ou que, pelo menos nos permita usam tecnologia de comunicação que são aplicados à extrair o melhor em uma situação de conflito. Ele ocorre educação e já abriram diversas possibilidades nos também em maior ou menor grau e ocorre também últimos anos e vão abrir muitas outras. Se nós dentro do banco. Para minimizar, atuamos na parte que respeitamos o gosto, preferências, estilo de a gente chama de pedagógica – no sentido de aprendizagem de cada funcionário, é mais provável que monitorar o comportamento de alguns gestores e essa aprendizagem seja mais exitosa do que eu aqueles que utilizam mal um instrumento: exercer simplesmente obrigar o Niltinho a realizar um dos pressão, coerção, controle psicossocial ou para nossos cursos presenciais sentado na universidade prejudicar deliberadamente alguém. Ele é convidado, corporativa. A principal contribuição desse modelo é em uma primeira instância, a participar de um curso oferecer alternativas aos que preferem aprender de presencial para rever o seu comportamento no maneira não convencional, de maneira mais trabalho. Em último caso, a medida do aspecto autodidata. Também aqueles que preferem realizar um pedagógico entra no campo mais administrativo e, curso presencial como tradicionalmente se acostumou dependendo do que foi feito, até disciplinar. Eliminar a fazer, também têm o seu direito respeitado e podem esses desvios é praticamente impossível. A natureza ir lá fazer a sua inscrição.do comportamento humano no trabalho é imprevisível 
e esses conflitos e o mau uso das ferramentas Correios: O Banco do Brasil sempre foi referência para 
ocorrem. É tentar identificar e agir sobre esses desvios. a gente. Eu queria repetir a você a pergunta que me 

fizeram em relação à avaliação de dirigente. Você já 
Dataprev: Primeiro, o trabalho de vocês em relação às comentou que a avaliação de metas para os gestores competências foi bastante consultado por nós. tem um peso maior na medida em que vai subindo na Começamos a fazer um trabalho de identificação de complexidade nessa posição. Mas e a alta gestão do competências na Dataprev. Lemos bastante o case do banco participa dessa avaliação nos mesmos moldes Banco do Brasil. A minha pergunta é em relação às ou em uma avaliação diferenciada?trilhas. Como as trilhas oferecem uma gama de 
possibil idades de desenvolvimento para as Banco do Brasil: Cada um daqueles extratos que eu 
competências, como que foi o desafio de você trabalhar mencionei é avaliado por um diferente sistema de 
com diferentes possibilidades, fora cursos e situações de avaliação de desempenho. Os menores aprendizes são 
treinamento formal? Como as pessoas receberam isso? avaliados por um modelo e os estagiários por outro, os 
Que tipo de trabalho vocês fizeram para que elas funcionários por outro e os dirigentes estatutários por 
pudessem enxergar essas inúmeras possibilidades outro – por uma questão de ordem trabalhista. O 
como oportunidade de desenvolvimento? dirigente estatutário mesmo, quando é um funcionário, 

ao assumir um posto de vice-presidente ou de 
Banco do Brasil: É importante ressaltar que, embora o presidente do banco, ele suspende o seu contrato de 
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trabalho como empregado e passa a exercer a função argumento plausível sobre aquela meta que estou 
de dirigente observando regras que não se aplicam aos propondo pode ocorrer o que a gente chama de 
funcionários. Para que um estagiário não seja avaliado divergência no processo de negociação. Então, vai para o 
como um funcionário e depois entre na justiça pedindo nosso conselho diretor dizendo: a área de gestão de 
incorporação e dizendo que era avaliado pelo mesmo pessoas acha que a meta deva ser essa. A área avaliada, 
modelo, pelos mesmos critérios que os funcionários e a agência "X" acha que essa meta não é plausível por isso 
trabalhava como tal para evitar esses problemas de e por isso. O conselho diretor faz a arbitragem, dando 
ordem trabalhista, para mitigar risco, desenvolvemos ganho de causa para um ou para outro.
um modelo para cada um desses públicos. Esse que eu 

Dataprev: Eu sou da área técnica da Dataprev que faz a demonstrei é específico para quem é funcionário. Os sustentação de todo o sistema da diretoria. Eu pude dirigentes estatutários, eu me refiro aos diretores, perceber que parte dos sistemas está em plataforma vice-presidente e o presidente são 37 ao todo, eles são baixa e parte em plataforma alta.  Eu pergunto o seguinte, avaliados por outro modelo, com características gera algum impacto ao corpo funcional do Banco do Brasil semelhantes, mas com outros critérios, outros ter que lidar com duas tecnologias? Foi feito um trabalho contornos para evitar problema trabalhista. com o corpo funcional do Banco para conviver com essas 
Dataprev: O acordo de trabalho, e as metas são pactuados duas tecnologias?
com as pessoas ou elas vêm definidas de cima?

Banco do Brasil: Isso gera uma dificuldade para a gente. 
Banco do Brasil: A proposição das metas é definida de Primeiro porque uma tecnologia permite uma série de 
cima. Eu pego a estratégia corporativa, transformo aquilo funcionalidades e é muito mais atrativa e intuitiva na 
em um plano diretor de metas corporativas. Transformo avaliação. A outra em geral exige que haja um tutorial 
esse plano diretor em metas aplicadas em cada uma das ensinando a pessoa a proceder em cada operação. Essa é 
unidades produtivas do banco. E apresento isso para uma dificuldade natural, conviver com duas plataformas ou 
essas unidades e para as superintendências regionais e dois sistemas que tem uma lógica distinta. A opção em 
estaduais como uma proposição. Elas têm alternativa de geral feita pelo banco no passado era relacionada a 
não aceitarem e de contraproporem ou majoração ou estabilidade de sistema. Hoje, por exemplo, dentro desse 
diminuição de alguma meta ou utilização de outra régua, processo avaliativo, são 110 mil funcionários avaliando uns 
mas usando argumentos que sejam muito convincentes e aos outros. Alguns funcionários têm que fazer oito, nove, 
muito plausíveis para que essa meta proposta dez avaliações por semestre. Esse número de 110 mil vocês 
inicialmente seja modificada. Há um processo de podem multiplicar para 800 mil avaliações no semestre. 
negociação, em tese as unidades podem negar e Podem imaginar a concentração de pessoas operando o apresentar argumentos que comprovem que aquela meta mesmo sistema e ter que administrar o volume de dados não é factível, não é plausível. Se esse argumento for bom, muito grande. A avaliação de desempenho e aquele isso é repactuado. processo de ranking ainda estão hoje em plataforma 
Dataprev: Quem desenvolve essas metas? baixa, por conta de estabilidade e velocidade. O volume 

muito grande, o acesso de muitas pessoas 
Banco do Brasil:  A Diretoria de Estratégia. Ela é a gestora simultaneamente. Se isso tivesse uma plataforma maior do instrumento acordo de trabalho, mas elege o que a poderia onerar as operações que são feitas pelo cliente. gente chama de gestor de perspectiva de desempenho. O Durante algum tempo deu para conviver razoavelmente gestor da perspectiva comportamento organizacional é a com essa dificuldade, mas agora chegou a um ponto que Diretoria de Gestão de Pessoas. O gestor da perspectiva a gente tem que evoluir. A despeito da velocidade de cliente é a Diretoria de Marketing. O gestor da perspectiva estabilidade que a plataforma baixa nos oferece, financeira é a Diretoria de Controladoria. Cada diretoria do estamos migrando tudo isso para uma plataforma web banco assume a responsabilidade por gerenciar uma para ganhar em termos de funcionalidade, de daquelas cinco perspectivas. A área de estratégia coordena atratividade, de intuitividade e isso está sendo feito todo o processo. Eu como gestor da perspectiva através do SAP (linguagem para desenvolver aplicações). comportamental organizacional na área de gestão de Há uns três anos mais ou menos nós licitamos. A pessoas, proponho as metas de comportamento vencedora dessa licitação foi o SAP uma solução de organizacional para todas as unidades do banco. Enterprise Resource Planning - planejamento dos recursos 

empresariais (ERP). Todos os nossos sistemas estão Quando essas metas são aceitas na íntegra eu dou 
migrando para essa plataforma. A expectativa é que a origem ao instrumento acordo de trabalho e mando para 
gente consiga fazer essa migração até julho desse ano.a área de estratégia aplicar aquilo. Se na negociação a 

dependência avaliada não argumenta, não me apresenta Dataprev: Ainda há pouco você estava mencionando a 
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questão do conflito que é natural em relação ao processo INSS: Você iniciou a palestra falando sobre uma pontuação 
de avaliação. Como que vocês trabalham as negativa. Eu queria saber se essa pontuação negativa vai 
discordâncias em relação ao resultado da avaliação? multiplicando? Como você falou se for a um caixa 
Vocês têm alguma instância de recursos? eletrônico é uma e se for à ouvidoria é outra, se for ao 

Procon multiplica por um milhão. Essa pontuação negativa Banco do Brasil: Em 2004, todo funcionário tinha um vai acima do placar? Ela reduz a quantidade do placar? E instrumento, uma funcionalidade dentro do modelo que como é feita essa mensuração? Pela Ouvidoria, Procon? se chamava a discordância. Em razão das avaliações que Existe uma equipe de triagem que vai falar são tantos foram feitas, chegava ao final o funcionário recebia suas pontos? A punição é sobre equipe ou individual ou ambos?notas no placar e ele manifestava concordância ou 
discordância. Se ele manifestasse discordância aquilo ia Banco do Brasil: Quando faço o acordo de trabalho, 
para uma instância superior que, em geral, era um atribuo metas naquelas cinco perspectivas, entre as 
comitê da própria agência que fazia mediação daquele quais estão as metas relacionadas à satisfação do 
conflito. Em 99,5% das ocasiões esse comitê superior só cliente. Uma agência pode ter como metas hipotéticas, 
ratificava o posicionamento, a avaliação que o gestor por exemplo, obter até o final do semestre pelo menos 
tinha feito. Essa eventual discordância tinha pouco ou 70% de satisfação do cliente, 20% de reclamações na 
nenhum efeito prático. Isso porque na instância superior ouvidoria e em 10% as reclamações no Banco Central e 
mais de 99% dos casos ratificava a posição do gestor. E em 50% as do Procon em relação ao período de avaliação 
quando aquele conflito permanecia e vinha para um anterior. Quando há uma reclamação na ouvidoria, no 
comitê na área de gestão de pessoas, o comitê também Banco Central em algum desses órgãos, essa 
se sentia incompetente para  julgar a procedência ou não reclamação imediatamente é registrada pelo sistema 
daquela informação. E muitas vezes não tínhamos interno e é atribuída uma responsabilidade da 
elementos e o conflito se arrastava por meses. reclamação para aquela unidade produtiva e ela tem 24, 

48, 72 horas para dar uma solução naquela reclamação.Nesse novo modelo eliminamos essa possibilidade de 
discordância que gerava uma análise para uma instância Se a reclamação é feita, passa a contar negativamente 
superior. A concordância ou a sua discordância se dá pela para consecução daquela meta. Porque a meta é reduzir 
autoavaliação. Ao se autoavaliar, você já está o número de reclamações. Se a agência demora muito a 
naturalmente manifestando uma concordância ou responder, isso tem uma penalidade negativa em relação 
discordância com aquelas percepções que advém das à consecução daquela meta. A meta é atribuída para 
outras fontes avaliativas. A diferença é que essa agência como um todo. Então, é a agência, o coletivo que 
autoavaliação tem efeito prático porque tem um impacto é avaliado. De tal forma que se a meta não é atingida, a 
sobre a média que o funcionário recebe. Então esse é o melhoria da satisfação do cliente e a redução dessas 
pressuposto do modelo. Mas ainda assim é natural como reclamações, todos os funcionários da agência em 
em todos os processos conduzidos pelo ser humano, que alguma medida são prejudicados.
alguém não se sinta satisfeito em poder manifestar 

INSS:  O próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) através da sua autoavaliação o quanto concordam ou 
que tem o segurado como cliente, também vive esse discordam dos demais avaliadores e  para a 
momento com reclamações, por telefone. Também nos gente. Em situações muito específicas que você percebe 
vemos nessa situação e através desse modelo que você pela natureza das anotações que foram realizadas ao 
aplicou podemos tentar alguma coisa para melhorar o longo do semestre ou pelos conceitos que foram 
nosso processo também de seleção?atribuídos, que não houve um critério, uma avaliação, um 

acompanhamento sistemático da avaliação feita com Dataprev: Vocês percebem, se está aumentando. Como 
alguma razoabilidade. A gente intervém ou excluindo ou vocês lidam com o ato judicial dos conflitos de avaliação? 
tirando o conceito atribuído por uma ou por outra fonte, Ou de progressão, esse tipo de coisa?
mas é muito raro isso acontecer. 

Banco do Brasil: Eu estou nessa área do banco há mais 
Um caso que o gestor deu nota1, hipoteticamente, a pior de cinco anos. Não lembro de uma demanda trabalhista 
nota sem ter dado ao longo do semestre nenhum questionando a razoabilidade de uma avaliação para 
feedback, nenhuma orientação. Sem ter permitido que progredir. Nós temos demandas trabalhistas 
aquele funcionário participasse de nenhum treinamento. relacionadas a outras demandas, sétima, oitava hora 
Fica bem caracterizado assim que o processo não foi supostamente trabalhada.
bem conduzido ou foi conduzido de forma intencional 
para prejudicar o avaliado e a gente intervém, mas é 
muito raro isso acontecer.
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