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- PRESIDENTE·

INDICAÇÃO N° 035/2018

o Vereador ADAUTO ALVES DE MACEDO e os Vereadores que esta subscrevem,

ELIAS SOUZA DE REZENDE, PEDRO LUIS DA SILVA ALMEIDA, VITAL ALVES DOS

SANTOS e OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO, ouvido o Soberano Plenário desta

Casa de Leis, requerem que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor

FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de

Mato Grosso do Sul, solicitando observar os tipos de Avaliação de Desempenho na
gestão do pessoal.

JUSTIFICATIVA

De acordo com as diretrizes do governo do Estado do Espírito Santo,' a avaliação
de desempenho individual tem como objetivo a identificação de competências que

interferem no desempenho dos servidores e podem ser aprimoradas por meio de plano de

desenvolvimento, capacitação e aperfeiçoamento profissional.

Mesmo assim, de maneira geral, em muitos casos, ela é ineficaz porque:

- Há resistência do avaliador e do avaliado, que não acreditam que ela possa
funcionar corretamente;

- Falta de conhecimento do processo e da legislação referente à avaliação;

- Alguns gestores não lhe dão o devido valor e a encaram como mera formalidade; fl.
- Os gestores não têm treinamento específico para avaliar, por isso não estão .-tf)

inteirados das técnicas, diretrizes e objetivos da avaliação; ~

- Váriosavaliadoressãotendenciosos,deixam-seinfluenciarporquestõespOliti#

1 ESP[RITOSANTO, 2013.
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- Alguns avaliadores não conhecem seus subordinados;

- Há avaliadores que não compreendem as funções do avaliado;

- Muitos avaliadores são paternalistas e se envolvem emocionalmente com os
avaliados.

O caminho da excelência deve ter como base o trabalho do homem, porque ele gera

os recursos materiais e os métodos empregados, ficando estes subordinados ao seu

desempenho. Esse é o motivo que justifica a criação de um ambiente propício ao trabalho

em equipe, com participação, capacitação, comprometimento, criatividade, valorização e
cornpetência.e

Nessa dimensão, a avaliação de desempenho é instrumento importante na

administração da empresa para analisar os resultados à luz da atuação da força de
trabalho.s

Assim, há diversas maneiras de fazer avaliação, como se descreve a seguir:

A autoavaliação é mais democrática; o próprio indivíduo valoriza sua performance,

eficiência e eficácia, balizado por determinados parâmetros fornecidos pelo gerente ou

pela organização.'

Em visão oposta, a avaliação dos pares é importante para identificar o desempenho

de cada um apartir da visão dos membros da equipe. Em situações em que o supervisor

não esteja junto a cada momento, os colegas podem ser mais precisos na indicação da

importância de cada ente no processo produtivo, pois estão mais familiarizados e
envolvidos nas funções.'

2 BOOG, 2005, p. 211 e 212.
3 TACHIZAWA, FERREIRA e FORTUNA, 2013, p. 207.
4 CHIAVENATO, 2009, p. 248.
5 DeCENZO e ROBBINS, 2001, p. 181.
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Por outro lado, de acordo com Bateman e Snell.s os chefes imediatos são fontes

tradicionais de informação para a avaliação, porque estão em melhor posição para

observar o desempenho dos servidores. No entanto, admitem que colegas e membros da

equipe também podem fornecer informações importantes porque enxergam o

desempenho sob dimensão diferente.

O método de avaliação por resultados baseia-se na comparação periódica dos
produtos esperados de cada indivíduo e os resultados efetivamente alcançados. As
conclusões permitem identificar os pontos fortes, os pontos fracos e as providências
necessárias para o próximo período.'

Sob outro panorama o, Balanced Scorecarc:J3 surgiu com o objetivo de avaliar o

desempenho sob quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos, do

aprendizado e crescimento. Assim, as tarefas devem ser definidas de acordo com cada

objetivo estratégico, de forma que o não atingimento das metas levará à reformulação
daquelas tarefas.v

Em outro vértice, Peter Drucker define como Administração Por Objetivos a gestão

em que cada membro da empresa presta uma contribuição diferente, mas todos

convergem para o alcance da meta comum. Isso quer dizer que o desempenho individual

e todas as atividades devem focar no atingimento do propósito global. Portanto, os

resultados devem ser medidos pela contribuição que cada um prestou, ou seja, a

avaliação deve ser Por Objetivos específicos, mensuráveis e alinhados ao escopo
institucional.10

Em algumas situações, é aconselhável que sejam utilizadas várias fontes de

avaliação, e calculada a média dos avaliadores para se obter um resultado mais confiável,

6 BATEMAN e SNELL, 2010, p. 335 e 336.
7 FRANÇA, 2007, p. 122.
8 Balanced Scorecard: É uma metodologia para mensuração e gestão de desempenho.
9 ARAÚJO e GARCIA, 2009, p. 166 e 167.
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imparcial e preciso. Uma alternativa é a avaliação 360 graus, que fornece feedback de

desempenho dado por todos aqueles que formam o círculo de contatos diários com o

funcionário: direção, órgão de Recursos Humanos, fornecedores, clientes, subordinados e

ccleqas."
Dessa maneira, o gestor municipal deve analisar e determinar qual tipo de avaliação

de desempenho se amolda melhor ao servidor público municipal.

Plenário das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo-MS, 16 de abril de 2018.

OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO
Vereador

PEDRO LUIS DA SILVA ALMEIDA
Vereador

VITAL ALVES DOS SANTOS
Vereador

10 DRUCKER, 2000, p. 421.
11 ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010, p. 546 e 547.

4



•

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNI CIPAL DE ROCHEDO
PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES

p ( ) Projeto de lei
R Recebemos

( ) Projeto Decreto Legislativo
o ( ) Projeto de Resolução
T 12/04/2018 ( ) Requerimento
o ( x ) Indicação N°; 035/2018c ( ) Moçãoo ( ) EmendaL
o

~
) Pedido de Informação
) Pedido de Providência

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Luis César G. de e GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de Pessoas:
Estratégias e integração organizacional. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2009.

BATEMAN, Thomas S. e SNELL, Scott A. Administração: Novo cenário competitivo. 2a
ed. São Paulo: Atlas, 2010.

BOOG, Gustavo G. Manual de treinamento e desenvolvimento - Associação
Brasileira de Treinamento. 3a ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2005.

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: O capital humano das organizações. 9a
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

DECENZO, David A. e ROBBINS, Stephen P. Administração de recursos humanos. 6a
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.

DRUCKER, Peter Ferdinand. Introdução à administração. 3a ed. São Paulo: Pioneira,
2000.

ESPíRITO SANTO, 2013. Manual de Avaliação de Desempenho Individual. Secretaria
Estadual de Gestão de Recursos Humanos - Política de Gestão de Pessoas - Gestão de
Desempenho.Vitória-ES, 2013.

FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Prática de Recursos Humanos: Conceitos,
ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2007.

ROBBINS, Stephen P; JUDGE, Timothy A. e SOBRAL, Filipe. Comportamento
Organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. 14a ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2010. A
TACHIZAWA, Takeshy; FERREIRA, Victor Cláudio Paradela e FORTUNA, Antônio
Alfredo Mello. Gestão com Pessoas: Uma abordagem aplicada às estratégias de
negócios. 5a ed. Rio de Janeiro: FGV, 2013.

5


