
Leonardo Ferreira Bezerra 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ENERGIA NUCLEAR: Um estudo meta-avaliativo 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação da Faculdade Cesgranrio, 
como requisito parcial para a obtenção do 
título de Mestre em Avaliação. 
 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Ovidio Orlando Filho 

 

 

 

 

 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2017 



 

 

 

 

 

 

 

B574a Bezerra, Leonardo Ferreira. 
      Avaliação de Desempenho individual da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear: um estudo avaliativo / Leonardo Ferreira 
Bezerra. - 2017. 

       79 f.; 30 cm. 

       Orientador: Prof. Dr. Ovidio Orlando Filho. 
      Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação)-
Faculdade Cesgranrio, Rio de Janeiro, 2017. 
      Bibliografia: f. 68-73. 

       1. Comissão Nacional de Energia Nuclear (Brasil) 2. 
Avaliação de Desempenho 3. Administração Pública I. 
Orlando Filho, Ovidio. II. Título. 

                                         CDD 621.480981  

 

 
Ficha catalográfica elaborada por Alessandra Hermogenes (CRB7/6717) 

 
 

 
Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial 

desta dissertação. 

 

 

Assinatura  Data 

 



LEONARDO FERREIRA BEZERRA 

 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ENERGIA NUCLEAR: Um estudo meta-avaliativo 

 
 
 

 
 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação da Faculdade Cesgranrio, 
como requisito para a obtenção do título 
de Mestre em Avaliação.  
 
 
 

Aprovado em ___ de _________ de 2017 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Prof. Dr. OVIDIO ORLANDO FILHO 

Faculdade Cesgranrio 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Prof. Dr. GLAUCO DA SILVA AGUIAR 

Faculdade CESGRANRIO 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Prof. Dr. MARCUS BRAUER GOMES 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Não importa o que a vida fez 
de você, mas o que você faz 
com o que a vida fez de você". 

 

Jean Paul Sartre. 



AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador e amigo Prof. Dr. Ovídio Orlando Filho, por nortear minha 

dissertação, pelos conselhos e por me acalmar nos momentos mais difíceis de 

minha caminhada no processo de sua construção. 

 

Ao Prof. Dr. Glauco da Silva Aguiar, pela sua gentileza, contribuições valiosas em 

meus estudos e também pela sua honrosa participação na banca examinadora. 

 

Ao Professor Dr. Marcus Gomes Brauer, que, desde a graduação, me incentivou a 

crescer na vida acadêmica, se tornando um grande exemplo profissional e pessoal 

para mim. Obrigado pela sua honrosa participação na banca examinadora. 

 

À Prof.ª Dr.ª Ligia Gomes Elliot, pelo acompanhamento no desenvolvimento desta 

dissertação, apresentando sugestões de inestimável valor para o seu 

aprimoramento. 

 

Ao corpo docente do Mestrado Profissional em Avaliação, da Faculdade Cesgranrio, 

pela competência e partilha de conhecimentos, que contribuíram para meu 

aperfeiçoamento acadêmico e desenvolvimento da dissertação, bem como os 

demais profissionais desta Instituição pela simpatia e atendimento de excelência. 

 

À minha chefe, Maria de Fatima da Silva Jesus, e demais integrantes da Divisão de 

Desenvolvimento de Pessoas que me apoiaram nesta empreitada com palavras 

amigas e confortantes. 

Aos meus amigos de Mestrado, por fazerem parte desse momento, sempre me 

ajudando e incentivando. 

À minha família, que desde o início, me incentivou em cada passo de minha jornada.  

 

À Paula, uma pessoa muito especial que esteve ao meu lado em todos os 

momentos, e me deu tranquilidade e equilíbrio para concluir minha dissertação. 

 

E, principalmente, a Deus, que foi, é e sempre será minha base, e só tenho de 

agradecer pelas conquistas que obtive em minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESUMO 

O presente estudo é uma meta-avaliação somativa que teve como objetivo avaliar a 

qualidade do processo de avaliação de desempenho individual dos servidores da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, sendo norteado pela curiosidade científica 

de se conhecer em que medida a avaliação de desempenho individual da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear atende aos padrões de qualidade disseminados pelo 

Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. A metodologia eleita para 

ser utilizada foi pautada na abordagem voltada para a administração e teve como 

base orientadora do estudo a elaboração de um quadro de critérios à luz dos 

padrões supracitados, que norteou a elaboração dos itens do questionário enviado 

aos servidores da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Além do questionário, foi 

utilizado no estudo a observação deste autor realizada no contexto onde o fenômeno 

estudado ocorreu, o que permitiu uma melhor análise reflexiva dos dados coletados 

pelo questionário. Em relação aos resultados, pode-se inferir que a avaliação de 

desempenho desenvolvida na Comissão Nacional de Energia Nuclear pode ser 

considerada de qualidade, destacando-se a confiança dos servidores pelos dados, o 

processo de comunicação das etapas do programa, a credibilidade dos avaliadores, 

o processo de negociação das metas e adaptabilidade do instrumento no decorrer 

do ciclo. Porém, observa-se algumas oportunidades de melhoria, considerando a 

relevância da avaliação como ferramenta para aprimorar o desempenho dos 

servidores da autarquia. Entre os pontos que necessitam de aprimoramento pode-se 

citar que, atualmente, existe um desconhecimento da fundamentação legal e 

justificativas do processo avaliativo por parte dos servidores e a falta de clareza em 

relação ao conteúdo do relatório final da avaliação. Dentre as recomendações deste 

estudo, pode-se considerar como as mais relevantes a necessidade de: divulgação 

dos resultados desta meta-avaliação aos servidores; promoção de reuniões para 

conscientizar os servidores da importância da avaliação, explicando sua 

fundamentação legal, justificativas; e, capacitação dos avaliadores da área de 

gestão de pessoas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, no sentido de que os 

mesmos passem por processos de especialização no campo de estudo da avaliação 

individual de desempenho. 

Palavras-chave: Meta-avaliação. Avaliação de Desempenho. Administração 

Pública. Autarquia. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

The present study is a summative meta-evaluation that had as objective to evaluate 

the quality of the process of evaluation of individual performance of the servers of the 

National Commission of Nuclear Energy, being guided by the scientific curiosity to 

know to what extent the evaluation of performance the National Commission for 

Nuclear Energy meets the quality standards disseminated by the Joint Committee on 

Standards for Educational Evaluation. The methodology chosen to be used was 

based on the management approach and had as a guiding principle of the study the 

elaboration of a framework of criteria considering the aforementioned standards. The 

criteria established in the criteria framework guided the preparation of the items of 

the questionnaire sent to the National Commission of Nuclear Energy servers. In 

addition to the questionnaire, the observation of this author was considered in the 

context where the phenomenon occurred, which allowed a better reflective analysis 

of the data collected by the questionnaire. Regarding the results, it can be inferred 

that the performance evaluation developed at the National Commission of Nuclear 

Energy can be considered of quality, highlighting the servers' trust for the data, the 

communication process of the program stages, the credibility of the evaluators, the 

process of negotiation of goals and adaptability of the instrument over the course of 

the cycle. However, there are some opportunities for improvement, considering the 

relevance of evaluation as a tool to improve the performance of the autarchy's 

servers. Among the points that need to be improved is that there is currently a lack of 

knowledge about the legal basis and justification of the process of evaluation process 

by the servers and the lack of clarity regarding the content of the final evaluation 

report. Among the recommendations of this study, one can consider as the most 

relevant the need to: disseminate the results of this meta-evaluation to the servers; 

promotion of meetings to raise awareness of the importance of evaluation, explaining 

its legal basis, justifications; and qualification of the National Commission of Nuclear 

Energy people management area evaluators in order to pass them through 

specialization processes in the field of individual performance appraisal. 

Keywords: Meta-evaluation. Performance evaluation. Public administration. 

Autarchy. 
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1 O DESEMPENHO DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL E AS REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS NO BRASIL 
 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer de sua história recente, o Brasil tem passado por alguns 

processos de reformas administrativas. Nesse aspecto, pode-se destacar que a 

década de 1930 ficou marcada por uma reforma burocrática, ocorrida no governo 

Vargas, considerada pioneira no contexto brasileiro. Antes dessa reforma, o País 

assemelhava-se a um mercado de troca de votos por cargos públicos, o que Paludo 

(2013) define como uma combinação de clientelismo e patrimonialismo. Nesse 

sentido, Rezende (2004) já assegurava que, até o citado momento da história 

brasileira, a administração pública do País estava bem longe de ser considerada 

uma burocracia profissionalizada. 

Com o fim do primeiro período em que Vargas esteve no poder (1930 a 1945), 

os administradores públicos brasileiros concluíram que o Brasil necessitava de 

novas reformas. Porém, não foi implantado no País qualquer grande programa com 

esse objetivo. Há de se destacar dois fatos históricos após esse período: a 

promulgação da Constituição de 1946 (BRASIL, 1946) e a implantação do Plano de 

Metas no governo Kubitschek, entre 1956 e 1961, que tinha por objetivo seguir uma 

política de industrialização e de substituição das importações. 

Três anos mais tarde, em 1964, os militares assumiram o poder no País. 

Nessa época, o Brasil passou por um processo de centralismo político e de 

crescentes ações intervencionistas do Estado, gerando uma administração 

demasiadamente centralizada nos órgãos de cúpula e uma flagrante ausência de 

coordenação nas ações do governo (REZENDE, 2004; CAPOBIANGO et al., 2010; 

PALUDO, 2013). 

De acordo com Abrucio (2007), após o período de governos militares, em 

meados da década de 1980, foi iniciada a terceira reforma administrativa do Brasil. 

Com a promulgação da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), o novo texto 

constitucional procurou diminuir as práticas do patrimonialismo, restabelecendo a 

democracia e implementando instrumentos que buscavam a descentralização da 

ação governamental. Foi então incentivada a municipalização da gestão pública, 

sendo concedido significativos poderes aos municípios e aos estados da Federação. 
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Pouco tempo depois, no Governo Collor em 1990, era defendida a ideia de 

Estado mínimo1 e combate ao chamado Estado-elefante2. A intenção governamental 

era a de desestatização e redução de gastos públicos, sendo, assim, implementada 

uma política de enxugamento da administração pública. Em 1992, o presidente 

Collor sofreu um processo de impeachment, sendo afastado do cargo de Presidente 

da República (ABRUCIO, 2007). Itamar Franco assumiu, então, o governo e, em 

seguida, Fernando Henrique Cardoso. Nesse período foi adotado um modelo de 

gestão pública que se baseava na adaptação e transferência de conhecimentos 

gerenciais do setor privado para o setor público. O chamado gerencialismo era 

pautado no tratamento dos serviços públicos como negócio e a introdução da lógica 

empresarial no setor público brasileiro (PAULA, 2005). 

Ainda na década de 1990, o instrumento legal que mais se notabilizou no 

processo de reforma administrativa do estado brasileiro foi o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995) que teve como principal mentor 

Bresser Pereira, o então Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado. A 

principal justificativa para a publicação do Plano foi a crise que se instalara no país 

na década de 1980, considerada por Bresser-Pereira como uma crise do Estado. 

Segundo consta no citado Plano, os modelos de administração pública dos 

governos que se seguiram aos do regime militar levaram o Estado a se desviar de 

suas funções básicas para ampliar sua presença no setor produtivo do país, “o que 

acarretou, além da gradual deterioração dos serviços públicos, a que recorre, em 

particular, a parcela menos favorecida da população, o agravamento da crise fiscal 

e, por consequência, da inflação.” (BRASIL, 1995, p. 6). 

Dessa forma, considerou-se na época que uma reforma do Estado era 

indispensável no sentido de consolidar a estabilização, de forma a que fosse 

assegurado um processo de crescimento sustentável da economia, pois, somente 

deste modo seria possível se promover a correção das desigualdades sociais e 

regionais existentes no Brasil. De acordo com o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (BRASIL, 1995, p. 7): 

                                            
1 O Estado mínimo é o pensamento corrente para representar o limite das funções do Estado dentro 
da perspectiva da doutrina liberal. É um tipo de Estado que procura intervir o mínimo possível na 
economia do País, na expectativa de que tal procedimento maximize o progresso e a prosperidade 
(BOBBIO,1998). 
2 Modelo de Estado visto como uma instituição pesada, sem mobilidade, enfim, um "elefante gordo e 
balofo." (BOITO JR., 2003). 
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É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma 
administração pública que chamaria de “gerencial”, baseada em 
conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o 
controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao 
cidadão, que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade 
às instituições e que, portanto, se torna “cliente privilegiado” dos 
serviços prestados pelo Estado. 
É preciso reorganizar as estruturas da administração com ênfase na 
qualidade e na produtividade do serviço público; na verdadeira 
profissionalização do servidor, que passaria a perceber salários mais 
justos para todas as funções. Esta reorganização da máquina estatal 
tem sido adotada com êxito em muitos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. 

 

Esse novo modelo de gestão pública não se expandiu exclusivamente no 

Brasil, mas também por outros países, no sentido de combater dois males 

burocráticos: o exagerado conjunto de procedimentos existentes nas administrações 

públicas dos estados, aliado a quase inexistente responsabilização das burocracias 

estatais em relação tanto aos sistemas políticos, quanto à própria sociedade como 

um todo. Em função desses aspectos, surgiu a proposta de flexibilização das 

administrações públicas. Procurou-se com isso se implementar um processo de 

reforma gerencial objetivando o aumento do nível de responsabilização dos estados 

por meio de um novo modo de se fazer a provisão dos serviços, considerando que 

os mesmos deveriam possuir mais qualidade, privilegiando aspectos como 

eficiência, eficácia e efetividade.  

 

1.2 A REFORMA NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL BRASILEIRO 

 

De acordo com Bresser-Pereira (1998), a reforma gerencial surgiu na Grã-

Bretanha na década de 1980, sendo também chamada de Reforma da Gestão 

Pública. Esse movimento reformista gerencial da administração pública dos estados 

inspirava-se na iniciativa privada e buscava tornar os gestores públicos mais 

autônomos e responsáveis. Entre as suas principais características destacam-se 

duas: o foco no resultado, ou seja, o gestor público deve ser cobrado pelo resultado 

e não em seguir regulamentos rígidos; e a valorização do desempenho, na qual a 

administração pública deve premiar os servidores por bons resultados e puni-los 

pelos resultados considerados insatisfatórios. No Brasil, essa experiência, 
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denominada de reformista, se iniciou em 1995 com as ideias disseminadas no Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (SANO; ABRUCIO, 2008). 

Desse modo, a Administração Pública brasileira aderiu à reforma e passou a 

ter a necessidade de criar mecanismos que pudessem mensurar, avaliar e monitorar 

o desempenho de seus servidores de forma a atender as novas diretrizes, impostas 

pelos novos tempos, em seus processos da área de gestão de pessoas. 

De acordo com Capobiango et al. (2010, p. 8), sustentados em pensamento 

de Bresser-Pereira (1998), a administração pública gerencial tem como principais 

objetivos:  

Aprimorar as decisões estratégicas do governo e da burocracia; 
oferecer condições que garanta a propriedade e o contrato, para que 
se promova um bom funcionamento dos mercados; garantir 
autonomia e capacitação gerencial do administrador público; 
certificar a democracia através da prestação de serviços públicos 
voltados para o “cidadão-cliente” e controlados pela sociedade. 

 

Segundo a visão de Paula (2005), em relação aos objetivos, a administração 

do patrimônio público deve ter as seguintes características: possuir uma 

administração profissional, autônoma e organizada em carreiras; ter a 

descentralização administrativa como meta de gestão; estimular uma maior 

competição entre as unidades administrativas; possuir disciplina e parcimônia no uso 

dos recursos; possuir indicadores de desempenho transparentes; e dar maior ênfase 

nos resultados e no uso de práticas originadas no mercado.  

Ressalta-se que esse novo modelo de administração foi imposto pela 

necessidade de se alcançar os objetivos advindos da reforma gerencial do estado, 

em função da necessidade de se combater o modelo imperante no contexto 

brasileiro, visando, em síntese, transformar a cultura burocrática que permeava o 

setor público. Passou-se então a se impor à administração do estado um novo tipo 

de cultura denominado de “gerencial”. Tornou-se comum, assim, a ser utilizado o 

termo “cidadão-cliente”, o que reforçava a ideia de aproximação da lógica de 

mercado na forma de administrar o estado. Com isso, iniciou-se um processo de 

aplicação de ideias e metodologias de gestão comuns ao setor privado adaptadas 

para o setor público (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Alinhado com os conceitos supracitados, a Administração Pública Federal 

percebeu que era imprescindível para o êxito desse novo modelo gerencial, o 

desenvolvimento de ferramentas capazes de mensurar a qualidade do serviço 



16 

público prestado à população, assim, pode-se citar, três importantes instrumentos 

legais publicados posteriormente relacionados ao escopo desta avaliação: a Medida 

Provisória (MP) n° 1.548 (BRASIL, 1997), que criou a gratificação de desempenho e 

produtividade; a Lei n° 11.784 (BRASIL, 2008), que institui a nova sistemática para 

Avaliação de Desempenho; e o Decreto n° 7.133 (BRASIL, 2010a), que estabeleceu 

os critérios e procedimentos gerais de avaliação de desempenho e pagamento de 49 

gratificações de desempenho. Todos esses instrumentos constituem importante 

marco legal da avaliação de desempenho no serviço público federal, pois nortearam 

as políticas desse tema ao longo da história recente da Federação Brasileira. 

Destaca-se também a Constituição Federal (BRASIL, 1988) que determina 

que o servidor público pode perder seu cargo em função de uma avaliação periódica 

e a Lei nº 8.112 (BRASIL, 1990), que também definiu o procedimento de estágio 

probatório, na qual o servidor deve ser avaliado durante o período de 24 meses para 

adquirir a estabilidade no serviço público. Todo esse arcabouço legal destina-se aos 

órgãos do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), que 

conforme o Decreto nº 67.326 (BRASIL, 1970), é um sistema composto por todas as 

unidades incumbidas da atividade da administração de pessoal dentro da 

administração direta, autárquica e fundacional.  

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio da 

Secretaria de Gestão Pública é responsável por regulamentar e nortear todas as 

políticas de avaliação na área de gestão de pessoas dos órgãos e entidades que 

compõem o SIPEC, inclusive a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 

 

1.3 DEFINIÇÕES E OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA 

ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

 

Odelius (2000) define que a avaliação de desempenho é um composto de 

normas e procedimentos que servem de insumo para o diagnóstico e gestão de 

desempenho, alimentando outros sistemas de gestão de pessoas como sistemas de 

incentivos, movimentação e alocação de pessoal, entre outros. Já Lotta (2002), ao 

estabelecer uma comparação entre o desempenho esperado das pessoas e aquele 

realmente apresentado por elas, fundamenta que a avaliação também pode ser uma 

ferramenta que busca conhecer e mensurar o desempenho dos colaboradores de 



17 

uma instituição. Considerando esse aspecto, Coelho Jr. (2011 apud BRASIL, 2013, 

p. 11) observou que “A avaliação de desempenho é de caráter somativo, posto que 

considera os resultados de desempenho apresentados pelo indivíduo comparados 

com o que fora anteriormente planejado”. 

Considerando o fato de que a administração pública brasileira tem passado 

por momentos de redefinição de suas estruturas técnico-administrativo-

organizacional, e considerando também que, até recentemente, o seu contexto era 

caracterizado por espaços onde imperavam aspectos eminentemente técnicos, 

burocráticos e racionais, os gestores dos Recursos Humanos dos serviços públicos 

do País passaram a se deparar com novas exigências de renovação. Assim sendo, 

a antiga composição burocrática se tornou superada em função das novas 

necessidades de se administrar as organizações de forma a que elas se tornassem 

cada vez mais eficientes. Passou-se, então, a se exigir mais qualidade na prestação 

dos serviços prestados à sociedade, tanto pelos gestores da administração pública 

quanto pela própria sociedade brasileira. Nesse contexto, os setores responsáveis 

pela gestão de pessoas do serviço público passaram a ter papel essencial, na 

condição de responsáveis por reelaborar uma política de ação com referência aos 

seus servidores, no sentido de aferir sua qualidade e tomar as devidas providências 

para atender as novas exigências de qualidade impostas pelos novos tempos 

(LOTTA, 2002). 

Sobre esses aspectos, e considerando o desempenho e a avaliação de 

servidores públicos, Uchoa et al. (2011, p. 10) afirmam como sendo fundamental: 

 

Identificar oportunidades de melhoria no desempenho do trabalhador 
(conhecimentos, habilidades e atitudes), assim como melhoria na 
relação entre o trabalhador e suas responsabilidades, disseminar o 
desempenho esperado, identificar as competências fortes e as que 
mais necessitavam de melhorias, avaliar o trabalhador de forma 
objetiva, com critérios técnicos definidos, claros e conhecidos, 
estabelecer uma base técnica, critérios para concessão de 
gratificações e manter um canal de comunicação transparente entre 
o servidor e sua chefia. 
 

Assim sendo, o Serviço Público Federal tem acompanhado os citados 

conceitos sobre o desempenho e a avaliação de seus servidores. Em relação a 

essas definições e objetivos de avaliação de desempenho, pode-se destacar a 

definição de avaliação de desempenho expressa no Decreto n° 7.133 (BRASIL, 

2010a): 
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Monitoramento sistemático e contínuo da atuação individual do 
servidor e institucional dos órgãos e das entidades de lotação dos 
servidores integrantes dos planos de cargos e de carreiras 
abrangidos pelo art. 1o, tendo como referência as metas globais e 
intermediárias destas unidades. 

 

Em relação aos objetivos da avaliação de desempenho, de acordo com 

Bohlander e Snell (2010), pode-se ressaltar: criar oportunidades de discutir o 

desempenho entre os colaboradores; dar ferramentas para o superior identificar 

pontos fortes e fracos de seus subordinados; servir de base para programas 

específicos para melhorar o desempenho; e dar subsídios para gratificações.  

Sendin (2013) explica que a avaliação de desempenho deve ser um processo 

contínuo, não apenas um julgamento que ocasionalmente gera punições e elogios, e 

fica arquivado durante todo o ano. Já o Manual de Orientação para a Gestão de 

Desempenho (BRASIL, 2013) apresenta como principais objetivos da avaliação de 

desempenho no serviço público: alinhar os processos de trabalho com os objetivos 

institucionais; dar subsídios ao desenvolvimento de programas de capacitação; 

identificar lacunas em relação à adequação funcional; estabelecer um diálogo entre 

servidores e equipe de trabalho; e analisar os processos de trabalho.  

 

1.4 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Um grande desafio do setor de gestão de pessoas de organizações de 

diferentes naturezas é o da busca da qualidade no desempenho de seus 

funcionários ou servidores, fazendo com que as questões relacionadas com 

remuneração e segurança no trabalho, apesar de serem básicas, sejam 

acompanhadas em importância por outras questões fundamentais que também 

devem ser consideradas (DUTRA, 2009). Portanto, há de se idealizar que os 

funcionários ou servidores de uma organização necessitam de desenvolvimento 

pessoal, auto realização e conhecimento para terem suas necessidades atendidas e, 

com isso, se motivarem a ter um maior desempenho no trabalho. 

De acordo com Brandão e Guimarães (2001) a gestão de desempenho 

compõe um processo de grande relevância de gestão organizacional, pois por meio 

dele é possível rever estratégias, objetivos, processos de trabalho e políticas de 
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recursos humanos, visando corrigir desvios e melhorar a qualidade dos serviços 

prestados pelos servidores. 

 Considerando o Serviço Público, Stassun e Wippel (2013, p. 119) afirmam 

que apesar desse tipo de atividade não objetivar vantagens financeiras, ele deve 

também se ocupar com a qualidade de seus servidores que devem ter eficiência no 

desempenho de suas atividades profissionais, “de modo a satisfazer seus usuários, 

os quais são a razão da existência de toda atividade pública, e, cada vez mais, 

adquirem consciência de seus direitos e exigem que sejam cumpridos.”.  

Na concepção de Marras (2012), é exatamente por meio da avaliação de 

desempenho que se consegue aferir o nível de qualidade profissional das pessoas, 

visando, com isso, a identificação das competências necessárias para a realização 

das atividades executadas dentro das organizações. Desse modo, a avaliação 

quando implementada de forma adequada possui a força de identificar quais as 

ações que se fazem necessárias para o aprimoramento do profissional. 

Considerando-se um olhar voltado especificamente para a administração 

pública, deve-se observar também que a realização de processos avaliativos dos 

desempenhos individuais nos diferentes corpos de servidores se configura como de 

fundamental importância, pois é por meio desses processos que é possível 

descortinar a qualidade de seus desempenhos, conhecendo os pontos que 

necessitam de melhoria e aqueles que possuem a qualidade desejada pela 

instituição pública. 

Marconi (2005) já ressaltava a importância da avaliação de desempenho para 

uma cultura organizacional voltada para resultados, ou seja, o alinhamento das 

metas individuais com as metas institucionais implica no maior envolvimento dos 

colaboradores na organização, em todos os níveis hierárquicos. No contexto das 

autarquias federais percebe-se a relevância desse processo, pois em muitas delas a 

avaliação de desempenho individual já é concretizada desde a década de 1990, 

sendo que, segundo Firmino e Silva (2013), um dos mais antigos processos 

avaliativos da administração desse tipo de instituição pública, o da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), é realizado desde 1987. 

A Administração Pública Federal publicou diversos instrumentos legais sobre 

o tema desde a citada década de 1990, entre eles destacam-se a Lei n° 11.784 

(BRASIL, 2008) e o Decreto n° 7.133 (BRASIL, 2010a) que norteiam as diretrizes da 
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avaliação de 49 carreiras da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, estando entre elas a carreira de Ciência e Tecnologia. 

Assim sendo, em 2008, os gestores de Recursos Humanos da CNEN 

começaram a perceber a necessidade a adequação das inovações dessa legislação, 

assim, concluíram que seria necessário o desenvolvimento de um novo sistema para 

atender essas mudanças oriundas dessa metodologia. Desse modo, foi criado o 

Sistema de Desempenho Individual (SDI), que tinha a interface similar ao sistema 

antigo, o Sistema de Gestão de Desempenho, mas com novas funcionalidades 

(FIRMINO; SILVA, 2013). 

Em 2014, o SDI foi utilizado pela primeira vez na CNEN, a partir do 2º ciclo 

avaliativo, que compreendeu o período de 1 de abril de 2014 a 31 de março de 

2015. A Coordenação Geral de Recursos Humanos, por meio da Divisão de 

Desenvolvimento de Pessoas, é o setor responsável por gerir esse sistema, e a 

Coordenação Geral da Tecnologia da Informação, por meio da Divisão de Soluções 

em Sistemas de Informação, é o setor responsável técnico pelo mesmo.  

No entanto, considerando que os processos avaliativos devem ser planejados 

e conduzidos com a devida qualidade, é prudente se debruçar sobre o pensamento 

formulado por Penna Firme e Letichevsky (2002) que esclarecem que a avaliação 

também necessita ser avaliada, no sentido de julgar o seu mérito e a sua relevância, 

tanto no seu desenvolvimento (meta-avaliação formativa) quanto na sua conclusão 

(meta-avaliação somativa), sempre à luz de critérios previamente estabelecidos 

indagando-se se o processo avaliativo em foco satisfaz os parâmetros exigidos por 

uma verdadeira avaliação de qualidade.  

De acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) eram raras as 

avaliações submetidas a alguma meta-avaliação e na maioria das vezes aquelas 

realizadas eram conduzidas pelo próprio avaliador interno. Essa também é uma 

realidade da administração pública federal brasileira dos dias atuais. Deste modo, 

constata-se a importância de se meta-avaliar a avaliação de desempenho Individual 

realizada em órgãos da administração pública, esperando-se que, por meio dos 

resultados alcançados, seus gestores de recursos humanos possam refletir sobre 

sua respectiva avaliação e vislumbrar novas possibilidades de melhoria desses 

processos em suas instituições. 

Assim sendo, este estudo possui o objetivo de avaliar a qualidade do 

processo de avaliação de desempenho individual dos servidores da CNEN, tratando-
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se assim de uma meta-avaliação. Cabe esclarecer que a avaliação de desempenho 

na citada autarquia, além de se constituir em um fator que intervém na composição 

da remuneração de seus servidores, pode ser utilizada como um importante 

instrumento de apoio às políticas de planejamento estratégico e gestão de pessoas 

da mesma. Logo, meta-avaliar o citado processo avaliativo se justifica em função da 

necessidade de se medir a qualidade de um instrumento que tem papel estratégico 

na instituição.  
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2 A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR: FINALIDADES E 
ESTRUTURA  

  

A CNEN é uma autarquia da administração pública federal que integra o 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal. De acordo com o Decreto-Lei nº 

200 (BRASIL, 1967) pode-se definir autarquia como:  

 
Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 
patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da 
administração Pública, que requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. 
 

A citada autarquia é vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação 

e Comunicação, criada pela Lei nº. 4.118 (BRASIL, 1962), com importância 

estratégica, tendo, de acordo com o Decreto n° 8.886 (BRASIL,2016), as seguintes 

finalidades institucionais: colaborar na formulação da Política Nacional de Energia 

Nuclear; executar as ações de pesquisa, desenvolvimento e promoção da utilização 

da energia nuclear para fins pacíficos; e regulamentar, licenciar, autorizar, controlar 

e fiscalizar essa utilização. Seu quadro de pessoal conta com cerca de 1900 

servidores que atuam em todo o território nacional, distribuídos em 14 unidades 

situadas em nove estados brasileiros. 

A CNEN, de acordo com seu regimento interno (BRASIL, 2010b), tem atuação 

nas seguintes áreas: geração de energia elétrica; medicina nuclear; aplicações na 

indústria, agricultura e meio ambiente; pesquisa e ensino relacionados a tecnologias 

aplicadas; exploração e pesquisa em beneficiamento das reservas minerais 

nucleares (urânio, tório, etc.); defesa, especialmente relacionado à propulsão 

nuclear; tratamento e armazenamento de rejeitos radioativos; segurança e proteção 

radiológica da população (COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, 2017). 

Essas atividades são distribuídas nas três diretorias que compõem a estrutura 

administrativa da CNEN: Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, Diretoria de 

Radio Proteção e Segurança Nuclear e Diretoria de Gestão Institucional. 

A Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento compete: planejar, orientar e 

coordenar atividades de pesquisa e desenvolvimento relacionadas às áreas de 

tecnologia nuclear e radiações ionizantes; planejar, orientar e coordenar a execução 

de ensino voltadas para a formação e especialização no setor nuclear; e planejar, 

coordenar e executar atividades de produção de radioisótopos e radiofármacos.  
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A Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear compete planejar, 

coordenar, regulamentar e supervisionar a execução das atividades de 

licenciamento e inspeção de instalações nucleares e radiativas. Estão entre as suas 

atribuições: inspecionar as indústrias de mineração e de beneficiamento de minérios 

contendo urânio e tório; fornecer segurança nuclear; prover radioproteção; 

responsabilizar-se por emergências radiológicas e nucleares; gerenciar depósitos e 

transporte de rejeitos radioativos; prover salvaguardas, proteção física e controle de 

materiais nucleares e radioativos e de minérios de interesse nuclear; e 

responsabilizar-se pela certificação da qualificação de profissionais do setor. 

A Diretoria de Gestão Institucional compete planejar, coordenar e 

supervisionar as atividades relativas às áreas de organização e modernização 

administrativa. Entre as suas atribuições estão: realizar, sempre que necessário, a 

inovação de processos de administração, de gestão de pessoas, de tecnologia da 

informação, de documentação e informação técnica, científica e administrativa, além 

da execução orçamentária e de administração financeira e contábil. Esta Diretoria é 

responsável também, por assegurar a infraestrutura necessária às atividades de 

segurança nuclear e de pesquisa e desenvolvimento da CNEN. 

A CNEN, tem representação em nove estados da Federação, por meio de 14 

unidades, com sua sede localizada no Estado do Rio de Janeiro, conforme figura 1. 

 

Figura 1 - Localidades com representação das Unidades da CNEN. 

 
                               Fonte: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (2006). 
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Quanto à estrutura administrativa, de acordo com o ilustrado na Figura 2, a 

CNEN é constituída por uma presidência e três diretorias, a saber: Diretoria de 

Radioproteção e Segurança Nuclear, Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento e 

Diretoria de Gestão Institucional. A Coordenação Geral de Recursos Humanos, 

vinculada à Diretoria de Gestão Institucional, gerencia todo o processo da avaliação 

de desempenho individual dos servidores, sendo a Divisão de Desenvolvimento de 

Pessoas o setor responsável por este processo.  

 
Figura 2 - Organograma da CNEN 

 
Fonte: O autor (2017). 

A força de trabalho da CNEN é formada, principalmente, por servidores 

públicos estatutários, regidos pela Lei n° 8.112 (BRASIL, 1990), cujo plano de 

cargos e salários foi estruturado e regulamentado pela Lei nº 8.691 (BRASIL, 1993). 

De acordo com o sistema RHFÁCIL, o quadro de pessoal dessa autarquia, em 

agosto de 2017, contava com 1900 servidores na carreira de Ciência e Tecnologia, 

distribuídos da seguinte maneira: 235 na carreira de Pesquisa; 1046 na Carreira de 

Desenvolvimento Tecnológico e 619 na Carreira de Gestão, Planejamento e 

Infraestrutura.  
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Em relação à escolaridade, percebe-se o índice de especialização elevado, 

pois parcela significativa de seus servidores possuem como formação o doutorado 

ou o mestrado. Toda essa força de trabalho é avaliada anualmente, já que parte da 

remuneração dos servidores é composta por uma parcela variável que é 

consequência da avaliação de desempenho individual. 

 

2.1 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA CNEN 

 

A partir de 1990, os servidores da CNEN passaram a ser regidos pelo Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, a Lei n° 8.112 (BRASIL, 1990), 

somando a isso o plano de cargos e salários foi reestruturado pela Lei nº 8.691 

(BRASIL, 1993), sendo assim criada uma carreira específica para servidores de 

Ciência e Tecnologia.  

Em 1997, a Medida Provisória n° 1.548 (BRASIL, 1997), criou a Gratificação 

de Desempenho de Atividades de Ciência e Tecnologia (GDACT), que 

posteriormente foi transformada na Gratificação de Desempenho de Atividade em 

Ciência e Tecnologia, por meio da Medida Provisória nº 2.229-43 (BRASIL, 2001). 

Diante dessas inovações, a CNEN desenvolveu, em 2000, o Sistema de Gestão de 

Desempenho (SGD) que informatizou todo o processo avaliativo na CNEN.  

Após a criação da Gratificação de Desempenho de Atividades de Ciência e 

Tecnologia, na qual estes servidores passaram a receber uma gratificação variável 

de acordo com seu desempenho, a avaliação de desempenho passou a ser regida 

pelas diretrizes da Lei nº 11.784 (BRASIL, 2008) e os critérios e procedimentos 

estabelecidos no Decreto n° 7.133 (BRASIL, 2010a). 

Apesar do processo formal de avaliação de desempenho individual na CNEN 

ter sido implementado na década de 1980, desde 2014 ele passou a ser norteado 

pelas diretrizes e metodologias da Lei nº 11.784 (BRASIL, 2008) e do Decreto n° 

7.133 (BRASIL, 2010a). Essa legislação trouxe diversas novidades ao processo 

avaliativo da autarquia, entre elas pode-se destacar o alinhamento entre o 

planejamento estratégico e as metas individuais, na qual cada meta institucional 

deve ser desmembrada entre os servidores e a participação de toda a equipe de 

trabalho no processo avaliativo.  
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Dessa forma, deixou de ser mais uma atividade exclusiva da chefia imediata, 

aumentando assim o número de atores que participam do contexto da avaliação. 

Salienta-se, também, que atualmente o citado processo tem como principal 

característica o foco no objetivo, na qual o gestor, juntamente com seus 

subordinados, alinha as metas institucionais com as metas individuais propostas.  

Assim, a partir do Decreto n° 7.133 (BRASIL, 2010a), os dirigentes de 

recursos humanos dos diferentes órgãos públicos passaram a ter os necessários 

subsidio para implementar seus processos de avaliação de desempenho. Desse 

modo, seguir esse dispositivo legal era imprescindível para a manutenção da 

gratificação de desempenho na remuneração dos servidores.  

Além do referido Decreto, cabe destacar dois documentos fundamentais na 

implantação da avaliação de desempenho na CNEN, a Orientação Normativa n° 7 

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2011) e a 

Portaria Interministerial n° 428 (BRASIL, 2012) que dispõem da avaliação no âmbito 

do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Pode-se citar também o Manual de 

Orientação para a Gestão do Desempenho (BRASIL, 2013), que tem como objetivo 

servir de fonte para consulta, interpretações e abordagens sobre o tema, além de se 

constituir em uma ferramenta para reflexão sobre o uso da avaliação de 

desempenho voltado para melhorias na gestão e foco nos resultados.  

Entretanto essa troca de paradigma acabou por se tornar um desafio não 

apenas para a área de recursos humanos, mas também para gestores e servidores, 

pois essa mudança gerou uma avaliação mais longa e complexa. À luz desses 

arcabouços legais, a CNEN elaborou a Portaria n° 40 (COMISSÃO NACIONAL DE 

ENERGIA NUCLEAR, 2015a), que dispõe sobre critérios e procedimentos da 

avaliação de desempenho para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho 

de Atividade em Ciência e Tecnologia no âmbito desta autarquia.  

No Quadro 1 são expostos os marcos legais sobre o tema, mostrando o 

processo de evolução da legislação que normatizou a avaliação de desempenho dos 

servidores da CNEN: 
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Quadro 1 – Marcos legais da avaliação de desempenho na CNEN 

Ano Legislação 

1990 Lei n°8.112 – Institui Regime Jurídico dos servidores. 

1993 
Lei n° 8.691 – Cria o Plano de Carreiras para a área de Ciência e 
Tecnologia. 

1995 
Medida Provisória n° 1.548 – Cria Gratificação de Desempenho de 
Atividades de Ciência e Tecnologia (GDCT). 

2001 
Medida Provisória nº 2.229-43 – Cria a Gratificação de Desempenho de 
Atividade em Ciência e Tecnologia (GDACT). 

2006 Lei n° 11.344 – Altera critérios para a concessão da GDACT. 

2008 
Lei n° 11.784 – Institui a nova sistemática na avaliação de desempenho 
da GDACT. 

2010 
Decreto n° 7.133 – Estabelece Critérios e procedimentos gerais na 
avaliação de desempenho da GDACT. 

2011 

Orientação Normativa n° 7 - Estabelece diretrizes, para a realização das 
avaliações de desempenho individual e institucional e o pagamento das 
gratificações de desempenho a que se refere o Decreto nº 7.133, de 19 
de março de 2010. 

2012 
Portaria Interministerial n° 428 - Estabelece os critérios e procedimentos 
específicos de avaliação individual e institucional e de atribuição da 
Gratificação de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDACT. 

      Fonte: O autor (2017). 

 

Em maio de 2015, com efeito retroativo a abril de 2014, iniciou-se o primeiro 

ciclo avaliativo da avaliação de desempenho em conformidade com a sistemática 

dessa nova legislação na CNEN. Entre as inovações, pode-se destacar a utilização 

de metas institucionais e individuais integradas e a da avaliação por múltiplas fontes. 

Assim sendo, torna-se essencial para o bom andamento das etapas da 

avaliação, o conhecimento das práticas e fundamentos da avaliação e gestão de 

desempenho pelos servidores de modo geral, principalmente aqueles integrantes do 

setor responsável pela gestão de recursos humanos da autarquia. 

Observa-se que um dos objetivos da avaliação de desempenho realizado pela 

CNEN é “Alinhar os processos de trabalho com a missão e com os objetivos 

estratégicos da instituição, buscando vincular a atuação do servidor e das equipes 

com o alcance das metas institucionais.” (BRASIL, 2013, p. 41), de tal modo, a 

avaliação de desempenho institucional e a individual devem estar alinhadas. 

De acordo com a CNEN (2015b), o desempenho institucional pode ser 

definido como o resultado da atuação dessa autarquia, mensurado por meio do 

cumprimento das metas globais e intermediárias, que devem ser medíveis, 



28 

observáveis por um determinado período e diretamente relacionadas às atividades 

desta autarquia.  

As metas globais referem-se à instituição como um todo e podem ser 

utilizados componentes do planejamento estratégico, como o Plano Plurianual, a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, quando cabível, para a 

elaboração dessas metas (BRASIL, 2013). Por outro lado, as metas intermediárias 

são os desdobramentos naturais desse processo, ou seja, das atividades 

necessárias à cada equipe de trabalho para o cumprimento das metas globais, 

sendo, por sua vez são desdobradas, por meio do plano de trabalho individual, em 

metas para cada servidor. A Figura 3 ilustra um exemplo fictício que expõe 

graficamente como são realizados os desdobramentos das metas globais em metas 

individuais.  

 

Figura 3 – Desdobramentos das Metas Globais em Metas Individuais 

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 A partir da Figura 4 é possível ter uma visão holística sobre o processo 

avaliativo na CNEN, que é iniciado no primeiro dia de abril de cada ano, se 

estendendo até ao último dia do mês de março do ano subsequente. Como 

observado, inicialmente são publicadas as metas institucionais. Por meio dessas 

metas os gestores pactuam o plano de trabalho individual com seus subordinados, 

estipulando as metas individuais que irão nortear suas atividades no desdobramento 

do ciclo avaliativo. Ao final são comparadas as metas propostas no citado plano com 

o resultado obtido no término do ciclo. Nas metas institucionais essa comparação é 
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realizada pela Coordenação de Planejamento e Avaliação da CNEN e em relação às 

metas individuais esse processo é realizado pela chefia imediata. 

  

Figura 4 – Ciclo da Avaliação de Desempenho 

 

         Fonte: BRASIL (2013). 

 

Considerando o exposto na figura 4, pode-se inferir que a avaliação de 

desempenho da CNEN é um processo continuo, na qual os gestores têm a 

oportunidade de melhorar o processo avaliativo a cada ciclo. Essa metodologia 

possibilita a contínua obtenção de dados que se tornam importantes subsídios para 

o aprimoramento da qualidade das atividades desenvolvidas por cada servidor da 

autarquia.  

É importante se registrar que a avaliação de desempenho na CNEN é 

composta por duas dimensões: a primeira, que vale até 80 pontos, é a dimensão 

Institucional, que tem por objetivo mensurar o alcance de metas institucionais, que 

são segmentadas entre metas globais e intermediárias, sendo previamente definidas 

no planejamento estratégico ou plano de metas institucionais. A segunda dimensão, 

que vale até 20 pontos, é a avaliação de desempenho individual, que corresponde a 

aspectos relacionados às atividades desempenhadas pelo servidor, essa avaliação é 

dividida em metas individuais e fatores de desempenho.  
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Uma visão macro da composição do processo avaliativo da CNEN e como ele 

é estruturado encontra-se na Figura 5. 

 

Figura 5 - Composição da Avaliação de Desempenho da CNEN 

 
                Fonte: BRASIL (2013). 

 

O Quadro 2 ilustra a composição da pontuação da avaliação de desempenho 

individual na CNEN. 

 

Quadro 2 – Composição da Pontuação da Avaliação de Desempenho Individual na CNEN 

Fatores de 
Desempenho (30%) 

Avaliador Percentual Pontos 
Total de 
Pontos 

Chefia imediata 60% 3,6 

6 
Equipe de Trabalho 
(média aritmética) 

25% 1,5 

Autoavaliação 15% 0,9 

Metas (PTI) (70%) 14 

         Fonte: O autor (2017). 

 

A avaliação de desempenho individual, à luz do Decreto n° 7.133, de 19 de 

março de 2010 (BRASIL, 2010a), é resultado da pontuação atribuída ao 

cumprimento das metas individuais, somada à pontuação atribuída aos fatores de 

desempenho. Na CNEN um peso maior na pontuação é destinado às metas 

individuais, assim, no total de 20 pontos da avaliação de desempenho individual, 14 

pontos são destinados às metas e seis pontos são destinados aos fatores 

desempenho. 
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Pode-se observar que a chefia imediata é o principal responsável por esse 

processo, pois no início do ciclo deve pactuar as metas com o servidor, realizar o 

monitoramento ao longo do processo e, ao final, avaliar se as metas foram 

cumpridas como esperado, ou seja, se as atividades desenvolvidas foram realizadas 

nos prazos estabelecidos e com a qualidade recomendada. Por outro lado, os 

fatores de desempenho são avaliados por toda a equipe de trabalho, ou seja, além 

da chefia imediata, o servidor é avaliado pelos colegas da equipe e por ele mesmo. 

Esse tipo de avaliação é chamada de avaliação por múltiplas fontes (BRASIL, 2013).  

Ressalta-se que há situações em que não é possível acontecer à avaliação 

pelos colegas de equipe, pois existem servidores que trabalham em projetos 

isolados, assim os pontos referentes à equipe de trabalho são transferidos para a 

avaliação da chefia imediata, ficando essa responsável por 72,5% do total da 

avaliação e a autoavaliação, com 27,5%. Também é pertinente explicar que os 

mesmos fatores de desempenho são avaliados por todos esses atores. De acordo 

com o Decreto n° 7.133 (BRASIL, 2010a), esses fatores são divididos em mínimos 

obrigatórios e opcionais conforme expressos no Quadro 3:  

 

Quadro 3 – Fatores de Desempenho da Avaliação de Desempenho Individual 

 
Fatores 
Mínimos 

Obrigatórios 

Produtividade no trabalho, com base em parâmetros 
previamente estabelecidos de qualidade e produtividade; 

Conhecimento de métodos e técnicas necessários para o 
desenvolvimento das atividades referentes ao cargo efetivo na 
unidade de exercício; 

Trabalho em equipe; 

Comprometimento com o trabalho; e 

Cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no 
desempenho das atribuições do cargo. 

Fatores 
Opcionais 

Qualidade técnica do trabalho; 

Capacidade de autodesenvolvimento; 

Capacidade de iniciativa; 

Relacionamento interpessoal; e 

Flexibilidade às mudanças. 

      Fonte: O autor (2017). 

Como observado, são utilizados apenas os fatores mínimos obrigatórios, com 

o objetivo de simplificar o processo, já que os fatores correspondem a menor parte 
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da avaliação do servidor. Há também fatores específicos que cada órgão pode 

estabelecer internamente se achar adequado, de acordo com a Orientação 

Normativa n° 7 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

GESTÃO, 2011). 

A cada fator de desempenho é atribuída uma pontuação variando de 1 a 4 

pontos (Quadro 4): 

 

Quadro 4 - Escala de pontuação da Avaliação de Desempenho Individual 

Pontuação Escala 

4 domina/supera 

3 atende 

2 atende parcialmente 

1 necessita desenvolver 

       Fonte: O autor (2017). 

 

Registra-se que o público alvo da avaliação de desempenho individual são 

servidores da Carreira de Ciência e Tecnologia, inclusive os ocupantes de cargos 

comissionados e funções gratificadas, pois, para ser mantida a respectiva 

gratificação é necessário participar desse processo. Assim, estagiários, terceirizados 

e pessoal contratado por tempo determinado não participam do processo avaliativo. 

Também é importante salientar alguns pontos da legislação, como o fato de 

os servidores ocupantes de cargos do alto escalão na CNEN, de acordo com a Lei 

nº 11.784 (BRASIL, 2008), receberem o valor máximo da parcela individual. Sua 

participação no processo é apenas na hora de avaliar, ou seja, eles avaliam seus 

subordinados, mas não precisam, necessariamente, serem avaliados por eles. Outro 

ponto relevante é que para o servidor ser avaliado tem que ter participado por, no 

mínimo, dois terços do ciclo avaliativo, ou seja, no período de um ano, o servidor 

deve ter desempenhado suas atividades estipuladas no plano de trabalho individual 

por mais de 243 dias.  

Até este ponto do estudo pôde-se observar a complexidade do processo da 

avaliação individual desenvolvido pela CNEN. Assim sendo, com a finalidade de dar 

a esse processo uma maior simplicidade em sua condução, em uma ação conjunta 

entre a Coordenação Geral de Recursos Humanos e a Coordenação Geral de 

Tecnologia da Informação, foi elaborado o Sistema de Desempenho Individual (SDI), 



33 

que é a ferramenta que conduz todo o processo de avaliação de desempenho na 

CNEN e sua interação com gestores e servidores. 

2.2 O SISTEMA DE DESEMPENHO INDIVIDUAL  

 

O Sistema de Desempenho Individual foi utilizado, a partir do 2º ciclo 

avaliativo da CNEN, que compreendeu o período de 1 de abril de 2014 a 31 de 

março de 2015. Sua elaboração foi norteada pelas demandas à época de avaliação, 

pois com o crescimento da CNEN e seu quantitativo de servidores, a cada ano, se 

tornava mais complexa a realização das avaliações não informatizada e cujos 

registros eram armazenados em arquivos de pastas e em papel. Então com o 

advento da tecnologia da informação, foi possível elaborar uma ferramenta para 

servir de engrenagem desse processo.  

A Figura 7 expõe como se apresenta a configuração visual da tela inicial do 

sistema, onde o usuário tem que digitar sua matrícula e senha. 

 

Figura 6 – Tela do Sistema de Desempenho Individual da CNEN 

 

           Fonte: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (2017). 

O servidor tem acesso a dois tipos de usuário denominados “servidor” e 

“gestor”. O acesso do gestor, também chamado de avaliador, é realizado por 

ocupantes de cargos comissionados ou função de confiança que tem pelo menos 

um subordinado. O avaliador tem que acessar o sistema em no mínimo três 
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momentos durante o ciclo avaliativo: Pactuar a metas individuais, formar as equipes 

de trabalho e realizar a avaliação de seus subordinados.  

Já o acesso de “servidor” contempla todos os servidores, inclusive os 

gestores, por meio desse acesso é possível consultar as metas pactuadas, avaliar 

seus pares e se autoavaliar. O sistema disponibiliza também a consulta do histórico 

das avaliações.  

O acesso “RH” é destinado aos servidores de Recursos Humanos, no sentido 

de ser atualizado o banco de dados do sistema e realização de outras atualizações, 

caso necessário. O Quadro 5, a seguir apresentado, exemplifica como um ciclo 

avaliativo é organizado dentro do sistema SDI: 

 

Quadro 5 – Organização e Cronograma do Ciclo Avaliativo do Sistema SDI 

Etapas Período 

1ª) Pactuação das Metas Individuais Abril a junho de 2015 

2ª) Repactuação das Metas Individuais Dezembro de 2015 a janeiro de 2016 

3ª) Formação de Grupos Fevereiro de 2016 

4ª) Avaliação por Pares, Avaliação das 

chefias pelos servidores e Autoavaliação 
Março de 2016 

5ª) Avaliação dos servidores pelas chefias Abril de 2016 

6ª) Acesso ao Relatório de Desempenho 

Individual 
Maio de 2016 

  Fonte: O autor (2017). 

 

O ciclo avaliativo do SDI é divido em seis etapas, sendo o gestor responsável 

pelas quatro etapas: 1ª, 2ª, 3ª, e 5ª. Por isso, pode-se inferir a importância da chefia 

nesse processo.  

Cabe destacar que as duas primeiras etapas estão relacionadas às metas 

individuais, na primeira, o gestor deve pactuar novas metas com o servidor que 

deverão ser cumpridas por esse ao longo do ciclo. Na segunda etapa, o gestor pode 

repactuar essas metas, pois fatores externos podem ter influenciado sua execução. 

Na terceira etapa os grupos são formados a critério do gestor, os servidores 

vinculados a uma mesma área podem ser organizados em tantos grupos quantos 

forem necessários, considerando a natureza das atividades e os objetivos 

estabelecidos.  
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A última etapa em que o gestor é o protagonista é a 5ª, de avaliação dos 

servidores pelas chefias, que é a etapa mais “clássica” desse processo, na qual, ao 

final do ciclo, o gestor mensura o percentual de metas cumpridas pelos 

subordinados nos prazos estabelecidos, além de aferir como foi seu desempenho de 

acordo com os fatores predeterminados. 

Na 4ª etapa, de avaliação por pares, avaliação das chefias pelos servidores e 

autoavaliação é quando acontece em um processo de avaliação por múltiplas fontes. 

Essa fase é a mais complexa e demorada do processo avaliativo, pois é 

imprescindível a manifestação de todas as partes envolvidas no processo (colegas 

de trabalho, subordinados e o próprio servidor).  

A última etapa do ciclo é a disponibilização do Relatório de Desempenho 

Individual, na qual o sistema consolida toda a avaliação do ciclo para o servidor, a 

partir da leitura desse documento o servidor pode observar como foi sua 

performance no ciclo e conversar com o gestor a respeito das notas atribuídas por 

esse (feedback). Caso o servidor não concorde com a nota, pode ser aberto um 

processo de reconsideração ao gestor, caso esse não seja resolvido, irá para 

recurso, em que uma comissão analisará o pleito do servidor. 

É válido destacar que o Sistema de Desempenho Individual executa todas as 

etapas mencionadas. De tal modo, pode-se observar a importância desse sistema 

em todo o processo avaliativo, já que é responsável pela interface entre o usuário e 

o processo avaliativo, além disso, tem papel essencial na gestão, pois por meio 

desse, os gestores de recursos humanos gerenciam cada etapa do processo.  

Entre as principais funções desse sistema, na área de recursos humanos, 

está a de gerar relatórios com os conceitos dos servidores, consultar o conceito 

individual de cada servidor e realizar as modificações de acordo com as alterações 

de lotação em função de troca de chefia e remoção de servidores.  

Assim, percebe-se que o processo avaliativo da CNEN é conduzido em sua 

totalidade com o auxílio do Sistema de Desempenho Individual, sendo essa 

ferramenta de gestão imprescindível para o sucesso de todas as etapas do processo 

de avaliação.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo objetiva apresentar a metodologia eleita para nortear o 

desenvolvimento deste estudo meta-avaliativo. Nele são apresentados a abordagem 

avaliativa utilizada no estudo, as categorias da avaliação e os seus respectivos 

padrões de qualidade, adotados pelo Joint Committee on Standards for Educational 

Evaluation, fundamentados nos estudos de Yarbrough et al. (2011) e a questão 

avaliativa a ser respondida. 

São também aqui tratados aspectos da relação do autor com o processo 

avaliativo meta-avaliado, o instrumento utilizado na coleta de dados utilizado, 

apreciando fatores como sua construção, validação (APÊNDICE A) e aplicação, 

além de se realizar considerações sobre a utilização da observação como 

instrumento metodológico de investigação científica. Por fim, são abordados 

aspectos sobre a análise dos dados coletados e a formulação da questão a ser 

respondida neste estudo.  

 

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA 

 

Em relação à abordagem e considerando as características do estudo, foi 

eleita a abordagem centrada na administração. De acordo com Worthen, Sanders e 

Fitzpatrick (2004), nesta abordagem os tomadores de decisão são o público alvo da 

avaliação. Sendo seu objetivo principal ajudar de forma eficiente o administrador, 

gerando insumos para sua tomada de decisão.  

Como fundamentam os mesmos autores, a ênfase principal desse tipo de 

abordagem está centrada nas informações destinadas aos responsáveis pela 

tomada de decisão, atendendo de forma direta as necessidades das pessoas que 

usarão ou serão afetadas pelos resultados da avaliação. Outro aspecto importante é 

que a abordagem centrada na administração objetiva servir de base a uma visão 

bastante completa dos componentes de um programa que está sendo ou foi 

avaliado. 

Ainda seguindo o pensamento formulado pelos citados autores, cabe destacar 

que essa abordagem enfatiza o uso oportuno do feedback às pessoas que tomam 

decisões. O programa não fica confuso nem continua insensível ao conhecimento 

atualizado de necessidades, às necessidades de novos desdobramentos, às 
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realidades das operações cotidianas nem às consequências de intervenções no 

programa. 

Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) sustentam, também, que dentre as 

vantagens dessa abordagem está a sensibilidade às pessoas que ocupam posições 

estratégicas nas organizações no sentido de utilizar uma ampla variedade de 

informações geradas pela avaliação. Já entre as suas limitações, pode-se destacar o 

foco exclusivo às preocupações dos líderes, o que pode tornar o processo caro e 

complexo. Neste caso, se as prioridades não forem determinadas e seguidas com o 

maior cuidado, as muitas questões a serem tratadas por uma abordagem centrada 

na administração podem clamar por atenção, levando um sistema de avaliação tão 

grande quanto o próprio programa desviando recursos das atividades do programa.  

É também relevante se observar que ao planejarem os procedimentos da 

avaliação, os avaliadores que usam a abordagem centrada na administração devem 

considerar os recursos e o tempo que dispõem. Assim sendo, cabe ressaltar, todos 

esses aspectos também necessitam ser considerados em um processo meta-

avaliativo, pois, sua principal finalidade é o de verificar se a avaliação estudada 

possuiu mérito e valor no atingimento de seus objetivos.  

Outro ponto relevante a se destacado, refere-se ao fato de que este estudo 

tem o foco de interesse em um ciclo já encerrado de um processo avaliativo, 

tratando-se, portanto, de uma meta-avaliação somativa. Assim, torna-se prudente 

seguir o pensamento de Stufflebeam (2001, p.184) que sustenta que “as meta-

avaliações somativas auxiliam os interessados a perceber tanto os pontos fortes 

como as fragilidades da avaliação realizada e ainda o seu mérito e valor.”.  

Elliot (2011) complementa esse raciocínio afirmando que a meta-avaliação 

somativa representa um processo deliberativo da qualidade da avaliação à luz de 

diversos critérios, depois que o processo avaliativo já foi concluído. A mesma autora 

afirma também que a meta-avaliação ajuda os stakeholders a conhecerem os pontos 

fortes como aqueles que podem ser melhorados na avaliação realizada, além do seu 

mérito e valor. 

Nesse aspecto, cumpre se observar que o mérito de um processo avaliativo 

está sustentado em dois pilares fundamentais, a eficiência em que a avaliação foi 

conduzida e a sua eficácia no alcance de seus resultados. Já o valor da avaliação 

possui como parâmetros de sustentação a utilidade gerada ao programa avaliado e 

a sua efetividade, que representa a faculdade de produzir um efeito real, 



38 

considerando a relação entre os resultados alcançados e as transformações 

ocorridas. 

De tal modo, mensurar a qualidade da avaliação dos servidores na CNEN se 

reveste de grande relevância no sentido de que seus administradores possam tomar 

melhores decisões relacionadas à gestão estratégica de recursos humanos, que de 

acordo com Dutra (2009) pode ser definida como políticas e diretrizes que têm por 

objetivo aprimorar as habilidades dos servidores e por consequente do próprio 

órgão. 

De tal modo, espera-se que ao final desta meta-avaliação, considerando seus 

resultados, conclusões e sugestões, os gestores da citada autarquia passem a ter 

novas e relevantes informações como insumos para a adequada tomada de 

decisões, no sentido de aprimorar seus processos avaliativos e, também, gerar 

melhorias na metodologia de avaliação individual de seus servidores. 

 

3.2 AS CATEGORIAS E PADRÕES DA AVALIAÇÃO DO JOINT COMMITTEE 

 

Como sustenta Yarbrough et al. (2011, p. 22), os padrões de Avaliação 

“identificam e definem qualidade da avaliação e guiam os avaliadores e usuários a 

perseguir essa qualidade”. No total de 30, esses padrões sintetizam os atributos 

considerados mais importantes para uma boa avaliação, sendo divididos em cinco 

categorias, são elas: Utilidade, Exequibilidade, Adequação, Precisão e 

Responsabilização da Avaliação. 

Neste estudo, considerando sua pertinência e aderência aos objetivos da 

meta-avaliação da avaliação de desempenho individual da CNEN, serão 

considerados 21 dos 30 padrões, correspondentes as categorias Utilidade, 

Exequibilidade, Adequação e Precisão, conforme a seguir exposto: 

 

 A Categoria Utilidade 

 

Os padrões de utilidade, de acordo com Elliot (2011), demonstram a 

preocupação com os resultados da avaliação e sua utilidade aos clientes da 

avaliação. Para esta avaliação, por ser tratar de uma abordagem focada na 
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administração, esses padrões foram norteados à luz da sua utilidade para os 

gestores da Comissão Nacional de Energia Nuclear em sua tomada de decisão.  

No Quadro 6 encontram-se expressas as descrições dos padrões que 

compõem essa Categoria, adaptados ao estudo. 

 

Quadro 6 – Padrões relacionados à Utilidade da avaliação 

Padrão Aspectos a serem considerados no contexto da 
CNEN 

U1 - Credibilidade do 
Avaliador 

Os gestores da CNEN apresentaram conhecimento 
técnico e experiência para conduzir a avaliação de 
desempenho individual. 

U2 - Atenção aos Interessados 
(stakeholders) 

A avaliação de desempenho na CNEN dedica atenção a 
todos os envolvidos no processo avaliativo, além dos 
grupos por elas afetados. 

U3 - Propósitos Negociados 

Os propósitos da avaliação são discutidos previamente 
com os interessados no processo avaliativo e, caso 
necessário, podem ser revistos de acordo com o 
interesse comum. 

U4 - Explicitação de Valores 
A fundamentação legal e a justificativas funcionais da 
avaliação são claros aos interessados, considerando 
todas as fases do processo avaliativo. 

U5 - Informação Relevante 
Os resultados da avaliação geram dados relevantes aos 
interessados do processo. 

U6 - Produtos e Processos 
Significativos 

A avaliação é uma ferramenta para estimular o servidor 
e gestores a reinterpretar seus entendimentos e 
comportamentos, ou seja, um processo retroalimentado 
(Ciclo PDCA3). 

U7 - Comunicação e 
Relatórios Apropriados e no 
Prazo 

Os relatórios são disponibilizados ao público 
interessado na avaliação. São claros, conseguindo 
atender as necessidades de todo os interessados no 
âmbito da CNEN. 

U8 - Preocupação com 
Consequências e Influências 

Os resultados da avaliação são produzidos com o 
devido resguardo de dados e informações que possam 
ter consequências indesejáveis para a CNEN e seus 
servidores. 

Fonte: O autor (2017). 

 

 A Categoria Exequibilidade 

 

Essa categoria tem padrões que se relacionam às questões políticas, o poder 

da avaliação e a utilização de recursos (YARBROUGH et al. 2011, p. 28). Nesse 

sentido, o objeto desta meta-avaliação está inserido em um órgão público, sendo 

assim, será dada maior importância à influência das questões de cunho político. 

                                            
3 De acordo com CAMPOS (1999), PDCA é uma ferramenta da qualidade utilizada no controle do 
processo para a solução de problemas, sendo dividido em quatro etapas: planejar (Plan), fazer (Do), 
verificar (Check) e agir (Act). 
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No Quadro 7 são expressas as definições dos padrões que compõem da 

Categoria Exequibilidade adaptados ao estudo. 

 

Quadro 7 - Padrões relacionados à Exequibilidade da avaliação 

Padrão Aspectos a serem considerados no contexto da 
CNEN 

E2 - Procedimentos Práticos 
O processo de avaliar é executado com facilidade, 
sendo capaz de se adaptar de acordo com as 
modificações do programa. 

E3 - Viabilidade do Contexto 

Os avaliadores possuem a preocupação em identificar 
fatores políticos e culturais, entre as diferentes unidades 
da CNEN, de forma a monitorá-los, procurando-se evitar 
prejuízos à avaliação. 

Fonte: O autor (2017). 

 

 A Categoria Adequação 

 

Os padrões de adequação têm por finalidade garantir que a avaliação seja 

desenvolvida seguindo aspectos morais, éticos e legais pertinentes à qualidade da 

avaliação. Esses padrões estão relacionados, principalmente, aos stakeholders da 

avaliação, já que tratam de aspectos relacionados ao direito dos participantes e 

possíveis conflitos entre eles. Também nessa categoria são discutidas questões 

relacionadas à responsabilidade fiscal (ELLIOT, 2011).  

No Quadro 8 são apresentadas as definições dos padrões dessa Categoria 

adaptados ao estudo. 

 

Quadro 8– Padrões relacionados à Adequação da avaliação 

Padrão Aspectos a serem considerados no contexto da 
CNEN 

A1 - Orientação Responsiva e 
Inclusiva 

Durante o desenvolvimento da avaliação, é dada 
oportunidade aos interessados pelos processos postos 
em prática terem atendidas suas possíveis 
necessidades. 

A2 - Acordos Formais 

A avaliação é pactuada e negociada de modo a 
esclarecer todo o processo, considerando aspectos 
como: respeito à cultura local, expectativa dos afetados 
pelo processo e consequência de seus resultados. 

A4 - Clareza e Equidade 

Os critérios adotados para serem implementados no 
processo avaliativo são claros e justos, considerando a 
intencionalidade do atendimento dos propósitos e 
necessidades dos servidores. 

A5 - Transparência e Abertura 
Os resultados da avaliação apresentam descrição 
completa das constatações, limitações e conclusões do 
desempenho do servidor e esses aspectos são 
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informados aos mesmos. 

A6 - Conflitos de Interesses 

A avaliação é operacionalizada pelos seus gestores de 
forma a que os processos postos em prática 
identifiquem interesses difusos e conflitos, mesmo que 
disfarçados, evitando-se com isso prejuízos à sua 
consecução. 

Fonte: O autor (2017). 

 

 A Categoria Precisão 

 

Os padrões de precisão, de acordo com Elliot (2011), têm por finalidade 

assegurar que a informação técnica da avaliação, que definem o valor ou mérito do 

programa avaliado, seja adequada e confiável. Em um órgão público esse padrão 

mostra relevância, pois ao realizar uma meta-avaliação da avaliação de 

desempenho de uma autarquia, pode-se mensurar adequadamente se essa 

ferramenta monitora com precisão a qualidade do serviço público prestado, sendo 

de grande interesse para a sociedade. 

A seguir, no Quadro 9, são expostos os padrões dessa categoria adaptados 

ao estudo. 

 

Quadro 9– Padrões relacionados à Precisão da avaliação 

Padrão Aspectos a serem considerados no contexto da 
CNEN 

P1 - Conclusões e 
Decisões Justificadas 

A avaliação apresenta as justificativas sobre os seus 
resultados em relação aos contextos em que é aplicada 
na CNEN, respeitando-se o padrão cultural de cada um 
desses contextos. 

P3 - Informação Fidedigna 
A avaliação do desempenho individual do servidor da 
CNEN gera informações confiáveis, fornecendo 
insumos para seus processos de gestão de pessoas. 

P4 - Explicitação das 
Descrições do Programa e 
do Contexto 

Os relatórios da avaliação de desempenho são 
detalhados e conseguem sintetizar todo o escopo do 
programa. 

P5 - Gerenciamento da 
Informação 

A metodologia da avaliação é adequada e eficiente nas 
etapas da avaliação relacionadas ao trato das 
informações geradas pelo processo avaliativo. 

P7 - Explicitação do 
Raciocínio da Avaliação 

Todo o processo avaliativo é feito de forma clara e 
devidamente documentado, sendo acessível aos 
servidores. 

P8 - Comunicação e 
Relatório 

O processo de comunicação durante o decorrer da 
avaliação de desempenho no âmbito da CNEN é 
adequado. 

 Fonte: O autor (2017). 
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3.3 QUESTÃO AVALIATIVA 

 

Para nortear os caminhos que foram percorridos no sentido de alcançar o 

objetivo proposto neste trabalho, foi necessário conhecer aspectos e peculiaridades 

referentes aos objetivos da avaliação de desempenho individual praticada pela 

CNEN. Desse modo, procurou-se propor uma questão avaliativa relevante e que 

tivesse por finalidade de servir de pilar e diretriz ao estudo realizado (WORTHEN; 

SANDERS; FITZPATRICK, 2004). Assim sendo, este estudo se propõe a responder 

à seguinte questão: 

Em que medida a avaliação de desempenho individual da Comissão Nacional 

de Energia Nuclear atende aos padrões de qualidade do Joint Committee, 

fundamentados por Yarbrough et al. (2011)? 

 

3.4 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Segundo Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012), o instrumento é o objeto que 

vai auxiliar o avaliador a obter informações pertinentes ao seu objeto de estudo. 

Neste estudo meta-avaliativo optou-se pela utilização do questionário como 

instrumento da coleta de dados, que de acordo com Gil (1999, p. 128), pode ser 

definido como: 

 

Uma técnica de investigação que inclui um número mais ou menos 
elevado de questões que, apresentadas às pessoas, objetivam, 
dentre outros aspectos, o conhecimento de fatores, comportamentos, 
opiniões, crenças, sentimentos, atitudes, interesses, expectativas, 
motivações, preferências e situações vivenciadas. 
 

Gil (2007) considera que o questionário deve ser projetado pressupondo-se a 

tradução dos objetivos da investigação em questões específicas e seu conteúdo, 

devendo se relacionar a fatos, crenças e comportamentos. Para o citado autor, as 

perguntas devem ser escolhidas condicionadas à natureza da informação que se 

deseja obter e deve-se ter atenção aos níveis social e cultural dos respondentes. O 

seu conteúdo deve incluir somente perguntas que sejam relacionadas ao fenômeno 
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investigado, as perguntas formuladas devem ser claras e de fácil compreensão e a 

privacidade das pessoas não deve ser invadida. 

O questionário utilizado neste estudo foi estruturado com quatro questões 

fechadas, relacionadas ao perfil do respondente, e 30 questões fechadas, além de 

uma questão aberta.  

O respondente, baseado na Escala de Likert (1932), expos seu grau de 

concordância com a respectiva afirmativa nos seguintes níveis “Concorda 

Totalmente”, “Concorda Parcialmente”, “Discorda Parcialmente” e “Discorda 

Totalmente”.  

Na questão aberta o respondente pôde tecer algum comentário sobre o objeto 

do estudo, não ficando limitado a responder as opções existentes nas questões 

fechadas.  

As afirmativas do questionário foram elaboradas e alinhadas com os padrões 

do Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (YARBROUGH et al., 

2011), considerando as características do contexto do objeto de estudo desta meta-

avaliação (Quadro 10). 

 

Quadro 10 – Categorias, Padrões e Itens do Questionário 

Categorias Padrões 
Itens do 

Questionário 

Utilidade 
 

U1 - Credibilidade do Avaliador 5, 6 

U2 - Atenção aos Interessados (stakeholders) 7 

U3 - Propósitos Negociados 8 

U4 - Explicitação de Valores 9 

U5 - Informação Relevante 10 

U6 - Produtos e Processos Significativos 11 

U7 - Comunicação e Relatórios Apropriados e no 
Prazo 

12 

U8 - Preocupação com Consequências e 
Influências 

13 

 
Exequibilidade 

 

E2 - Procedimentos Práticos 14 

E3 - Viabilidade do Contexto 15 

Adequação 

A1 - Orientação Responsiva e Inclusiva 16 

A2 - Acordos Formais 17, 18, 19 

A4 - Clareza e Equidade 20, 21 

A5 - Transparência e Abertura 22 

A6 - Conflitos de Interesses 23 

Precisão 
P1 - Conclusões e Decisões Justificadas 24 

P3 - Informação Fidedigna 25 
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P4 - Explicitação das Descrições do Programa e do 
Contexto 

26 

P5 - Gerenciamento da Informação 27 

P7 - Explicitação do Raciocínio da Avaliação 28, 29 

P8 - Comunicação e Relatório 30 

 Fonte: O autor (2017). 

 

Quanto ao processo de validação do questionário, o mesmo ocorreu em dois 

momentos. Primeiramente a validação foi realizada por duas servidoras que 

trabalham na área responsável pela avaliação de desempenho na CNEN, no qual 

foram sugeridas correções pontuais para que o servidor pudesse compreender 

melhor o que estava sendo proposto no instrumento.  

Em um segundo momento, a validação foi realizada por dois especialistas do 

Mestrado Profissional em Avaliação da Faculdade Cesgranrio, que sugeriram 

algumas mudanças na distribuição das perguntas e nova redação para algumas 

questões. 

 Após essas recomendações, o questionário foi modificado de acordo com as 

sugestões propostas. Todos os especialistas foram convidados por meio de carta 

convite (APÊNDICE A). 

 

3.5 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Nesta meta-avaliação, o questionário foi encaminhado via e-mail. De acordo 

com Aaker, Kumar, Day (2007), as principais vantagens da utilização de questionário 

eletrônico estão que as questões podem ser respondidas de acordo com a 

disponibilidade do respondente e as respostas são recebidas com maior velocidade. 

Entre as desvantagens Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012) apontam que as 

respostas são limitadas às opções que as questões oferecem. 

A aplicação do questionário foi autorizada pela Direção da CNEN em maio de 

2017. O instrumento foi enviado por meio eletrônico a 1900 servidores da CNEN em 

todas as suas unidades. O retorno de 215 questionários respondidos pelos 

servidores correspondeu a 11,3% do total enviado. No e-mail de encaminhamento 

foram expostos o objetivo e a utilidade do estudo, com a finalidade de mobilizar a 

participação dos servidores e o link para o acesso ao instrumento.  
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O questionário foi desenvolvido integralmente no ambiente do site survey 

monkey, pois dentre as opções foi o que se mostrou com interface mais amigável 

aos respondentes e com as ferramentas de visualização dos dados mais funcional e 

intuitiva, facilitando a coleta e a análise dos dados.   

Foi solicitado aos servidores que respondessem o questionário no período de 

6 a 21 de setembro de 2017. O e-mail encaminhado aos servidores e o questionário 

completo encontram-se respectivamente no Apêndices B e C desta dissertação. 

Após esse período os dados foram tabulados em planilhas, sendo utilizado o 

programa EXCEL para organizá-los em gráficos e tabelas, com os resultados 

expressos por meio de números relativos. 

 

3.6 OBSERVAÇÃO COMO INSTRUMENTO AUXILIAR DA AVALIAÇÃO 

 

A observação é uma técnica de estudo científico na qual os sentidos do 

investigador são utilizados para a obtenção dos dados. Nela são utilizados, além da 

observação propriamente dita, também o exame dos dados que são criticados e 

estudados para a produção de conhecimento a respeito do objeto de estudo. De 

modo sucinto, quando é planejada, é classificada de sistemática e, quando ocorre de 

forma intuitiva, sem planejamento, é definida como assistemática. Quando o autor 

do estudo tem participação no contexto onde ocorre o fenômeno observado, é 

classificada como “participante”, caso contrário não participante (GIL, 2007; 

LAKATOS; MARCONI, 2001). 

Segundo Gil (2007), a observação sistemática objetiva se realizar uma 

descrição precisa dos fenômenos ou o teste de hipóteses e é também chamada de 

observação planejada ou controlada, onde o observador prepara de forma 

antecipada o plano específico para registrar e organizar as informações, torna-se 

necessário que sejam definidas antecipadamente as categorias para se analisar os 

fatos observados.  

No caso das observações assistemáticas, Lakatos e Marconi (2001) firmam 

que o conhecimento é alcançado em função de uma experiência ocasional. Esse 

fato traz a possibilidade de o envolvimento emocional do observador, caso faça 

parte do contexto em que o estudo esteja sendo realizado, possa comprometer o 

teor científico do estudo. 
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Para Atkinson e Hammersley (1994) e Serva e Jaime Júnior (1995), a 

observação participante se refere à situação em que o estudioso integra e participa 

do contexto em que o fenômeno estudado ocorre, encontrando-se face a face com 

as pessoas que estejam fornecendo os dados que serão utilizados no estudo. Ou 

seja, o processo de coleta de dados ocorre no próprio contexto onde vivem os 

investigados. Normalmente a observação como técnica de estudo é utilizada 

paralelamente com outras técnicas, porém pode também ser utilizada de forma 

exclusiva. Mesmo sendo um método qualitativo de pesquisa, os dados obtidos 

podem ser quantificados a critério da metodologia adotada no estudo 

(RICHARDSON, 1999). 

No entanto, apesar da técnica da observação não ter sido completamente 

utilizada neste estudo, por não ter sido planejada, e porque o ciclo da avaliação 

meta-avaliada já ter sido encerrado, se tratando, como já citado, de um processo 

meta-avaliativo de caráter somativo, pode-se inferir que o método da observação de 

fato ocorreu.  

Nesse sentido, cabe se ressaltar que este autor faz parte da equipe 

responsável nortear o processo avaliativo no âmbito da Unidade Sede da CNEN, 

além de ser um dos responsáveis por dar diretrizes as demais unidades desta 

autarquia em relação aos procedimentos deste processo. Por isso, participou de 

modo substantivo de todo o programa, conhecendo e convivendo com diferentes 

atores do contexto considerado no estudo. A respeito desse posicionamento, Costa 

(1986) afirma que estar integrado ao objeto de estudo pode ser um contraponto tão 

indispensável quanto estar distanciado dele. 

Seguindo o pensamento do citado autor, pode-se inferir que estar entrelaçado 

ao objeto avaliado não constitui motivo para impedir que o presente estudo fosse 

realizado, visto que foram utilizados padrões e critérios já estabelecidos, validados e 

consagrados academicamente. Nessa direção, este autor ratifica que procurou 

manter durante todo o desenvolvimento do estudo a necessária postura ética e 

imparcial, sempre exigida em uma avaliação dessa natureza.  

De tal modo, este autor considerou relevante incluir essa técnica como parte 

da metodologia do estudo, pois as observações realizadas no contexto do estudo, 

durante o período em que exerceu funções ligadas à avaliação, fazem parte de sua 

memória e podem ter influenciado em determinadas inferências realizadas em suas 

análises dos dados. 
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3.7 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Conforme expresso no Capítulo 2 deste trabalho, a avaliação de desempenho 

individual é realizada na CNEN em ciclos de um ano de duração. Diante disso, nesta 

meta-avaliação optou-se por delimitar o objeto deste estudo ao 4º Ciclo Avaliativo, 

ocorrido no período de 1° de abril de 2016 a 31 de março de 2017.  
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são descritos os resultados obtidos por meio da aplicação do 

questionário. O capítulo está estruturado em seis seções. A primeira delas se refere 

ao perfil dos servidores respondentes. Em seguida, são apresentadas quatro seções 

relacionadas à análise das respostas dos questionários organizados de acordo com 

as dimensões dos padrões do Joint Committee (YARBROUGH et al., 2011). Por fim, 

a última seção apresenta as análises das questões abertas respondidas pelos 

servidores. 

Conforme explicado no capítulo anterior, os servidores tiveram quatro opções 

ao responder cada afirmativa do questionário: concordo totalmente, concordo 

parcialmente, discordo parcialmente e discordo totalmente, sendo as duas primeiras 

respostas de natureza positiva e as duas últimas de natureza negativa. Diante disso, 

este autor definiu três faixas de percentual de respostas consideradas positivas com 

a finalidade de adoção de critérios para esta avaliação (Quadro 11). 

 
Quadro 11- Critérios de julgamento das respostas 

Percentual de Respostas  Critério de Julgamento 

76 % - 100%  Totalmente Atendido 

51% - 75% Parcialmente Atendido 

0 – 50% Não atendido 

   Fonte: O autor (2017). 

Assim, de acordo com o percentual de respostas positivas, cada item do 

questionário foi avaliado, sendo organizados de acordo com as categorias, e seus 

respectivos padrões de qualidade, disseminadas pelo Joint Committee 

(YARBROUGH et al., 2011) e adaptadas a este estudo. 

 

4.1 PERFIL DO RESPONDENTE 

 

De um total de 1.900 servidores avaliados no período considerado neste 

estudo, um número de 215 servidores voluntários respondeu ao questionário, 

perfazendo um considerável percentual de 11,3% da lotação da autarquia, 

considerando todas as unidades existentes no Brasil. 
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No questionário, as primeiras quatro perguntas foram relacionadas ao perfil 

do servidor respondente. A seguir são destacadas as características consideradas 

mais relevantes a respeito dos respondentes. 

 

 Unidade de Lotação 

 

O CNEN é autarquia com atuação nacional, contando com unidades em nove 

estados brasileiros. Nesse sentido os respondentes citaram qual o local de sua 

lotação: Sede e Distritos, Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), Instituto de 

Engenharia Nuclear (IEN); Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares (IPEN); 

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN); Centro Regional de 

Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE); Centro Regional de Ciências 

Nucleares do Centro Oeste (CRCN-CO) e Laboratório de Poço de Caldas (LAPOC).  

O gráfico 1, a seguir, sintetiza a distribuição de acordo com a lotação dos 

servidores que responderam o formulário. 

 

Gráfico 1 – Lotação dos Servidores Respondentes 

 
              Fonte: O autor (2017). 

 

As Unidades da CNEN com maior número de servidores são as Sede e 

distritos, seguido pela Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares. O maior 

quantitativo de respondentes na Sede deve-se ao fato desta ser a unidade de 

lotação do autor do estudo. Logo, por meio do relacionamento com os servidores foi 

possível uma maior adesão. 
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 Faixa etária  

 

A segunda pergunta do questionário foi relacionada à faixa etária dos 

servidores. A idade mais baixa foi de 18 anos e a idade limite foi de 75 anos. 

A despeito das faixas etárias sugeridas, os resultados mostraram haver uma 

ampla concentração de servidores (180) na faixa de 33 a 62 anos, ladeados por 16 

com 18 a 32 anos, e por 19, com 63 a 75 anos. 

Assim sendo, 83,72% dos respondentes estão localizados na faixa central de 

idade, indicando que são indivíduos com maturidade profissional e de vida para 

responder de modo sensato ao questionário. Ou seja, têm experiência para julgar de 

forma mais fidedigna o processo avaliativo. 

 

 Tempo de Serviço na CNEN 

 

A terceira pergunta compreendeu o tempo de serviço prestado na autarquia 

estudada. O servidor teve a opção de preencher quatro faixas. O gráfico 3 sintetiza 

as respostas: 

 

Gráfico 2 - Tempo de serviço na CNEN dos Servidores Respondentes 

 
                Fonte: O autor (2017). 

 

A partir da análise do gráfico percebe-se que os servidores respondentes, em 

sua maioria, têm um tempo elevado de casa, já que dos 215 respondentes, 86 

(34,4% do total da amostra) tem mais de 30 anos de serviço e mais da metade 

(53,48% do total da amostra) possui mais de 20 anos de serviço. 
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 Nível de Escolaridade  

 

A quarta e última questão relacionada ao perfil diz respeito à escolaridade dos 

respondentes, sendo divididos em cinco opções: médio; superior; superior com 

especialização; mestrado e doutorado. O gráfico 4 sintetiza essa categoria: 

 
Gráfico 3 – Escolaridade dos Servidores Respondentes 

 
    Fonte: O autor (2017). 

 

A partir do Gráfico 4 percebe-se que os servidores da CNEN, em sua grande 

maioria, são altamente qualificados, pois de 215 servidores respondentes, 70 têm o 

grau de mestre e 71 possuem o doutorado, perfazendo um total de 65,58% do total 

dos respondentes. É relevante, também, se observar que somente três 

respondentes não possuem curso superior. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL 

À LUZ DE PADRÕES DE QUALIDADE 

 

Pode-se considerar esta seção como o ponto crucial deste estudo. Nela são 

apresentados os resultados obtidos por meio de formulário eletrônico enviado aos 

servidores com a respectiva análise deste autor à luz dos padrões do Joint 

Committee, baseados nos estudos fundamentados por Yarbrough et al. (2011). 
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 Avaliação à Luz dos Padrões de Utilidade 

 

Em relação aos Padrões de Utilidade, a Tabela 1 mostra os percentuais totais 

das respostas dos servidores para o atendimento de cada padrão no Processo se 

Avaliação de Desempenho Individual da CNEN, de acordo com os critérios adotados 

na meta-avaliação. 

 

Tabela 1 - Respostas relacionadas aos Padrões de Utilidade 

Padrão 
Item do 

Questionário 

Percentual de Respostas  
Nível de 

Atendimento 
CT CP DP DT 

U1 - Credibilidade do 
Avaliador 

5 21,86 47,91 20,93 9,30 PA 

6 21,86 45,58 22,33 10,23 PA 

U2 -  Atenção aos 

Interessados (stakeholders) 
7 22,79 38,14 29,77 9,30 PA 

U3 -  Propósitos Negociados 8 16,28 36,74 27,91 19,07 NA 

U4 - Explicitação de Valores 9 13,95 34,42 29,77 21,86 NA 

U5 - Informação Relevante 10 13,02 35,81 27,44 23,72 NA 

U6 - Produtos e Processos 

Significativos 
11 9,30 32,56 26,98 31,16 NA 

U7 - Comunicação e 

Relatórios Apropriados e no 

Prazo 

12 11,16 37,67 28,84 22,33 NA 

U8 - Preocupação com 

Consequências e Influências 
13 53,95 35,35 6,98 3,72 TA 

Legenda: CT- Concordo Totalmente; CP – Concordo Parcialmente; DP – Discordo Parcialmente; DT – 

Discordo Totalmente; TA - Totalmente Atendido; PA - Parcialmente Atendido; NA - Não atendido.  

     Fonte: O autor (2017). 

  

O primeiro padrão, Credibilidade do Avaliador (U1), tratou da competência 

dos avaliadores no aspecto de conhecimento técnico (questão 5) e experiência 

(questão 6). Ambas as questões foram consideradas parcialmente atendidas, 

obtendo respectivamente 69,77% e 67,14% de respostas positivas. Conclui-se que 

os respondentes, em sua maioria, creem que seu avaliador tem competência para 

avaliá-lo. No entanto, um percentual de 30% do total de respostas indica que um 

número relativamente elevado de servidores discorda dos dois aspectos 

considerados, 30,23% e 32,56% respectivamente. Esse fato aponta para uma 
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provável existência de avaliadores que necessitam passar por processos de 

aprimoramento de suas competências nos processos de avaliar pessoas. 

 Segundo experiência empírica deste autor, é comum se observar a 

ocorrência de conflitos entre os servidores relacionados a capacidade técnica dos 

gestores da CNEN. Pois, por se tratar de uma instituição que lida com uma área 

complexa, a força de trabalho desta autarquia é extremamente qualificada, e muitas 

vezes o servidor em cargo de chefia possui conhecimento técnico e experiência 

inferiores a seus subordinados, pois fatores políticos também influenciam nas 

escolhas das chefias. Nesse aspecto, cabe ressaltar a resposta formulada por um 

dos respondentes, na questão aberta do questionário, que vai de encontro com o 

resultado supracitado: 

 
Sou Doutor em Física Nuclear Aplicada, meu gestor de avaliação mal 
tem o segundo grau completo. Minha avaliação foi toda distorcida 
tendo em vista ainda que sofro perseguição e assédio moral devido à 
esta diferença de formação. Somente na CNEN é permitido que um 
técnico seja gestor de um grupo de mestres e doutores. 
(RESPONDENTE 39). 

 

Como destaque positivo, observa-se que o Padrão Preocupação com 

Consequências e Influências (U8) foi atendido com 89,30% do total das respostas, 

podendo-se concluir que os respondentes confiam no sigilo de dados gerados no 

processo avaliativo. Pode-se deduzir que esse resultado se deve ao fato de a 

avaliação ser realizada por um sistema informatizado, que permite acesso dos 

relatórios apenas ao próprio servidor e a área de Recursos Humanos, responsável 

pela avaliação de desempenho. 

Entre os aspectos negativos destaca-se que o padrão Explicitação de Valores 

(U4) não foi atendido, tendo como respostas positiva 48,37% do total, realçando que 

um número considerável entre os servidores respondentes não conhece a 

fundamentação legal e justificativas do processo. Esse resultado exige atenção, pois 

leva a inferir que os servidores não entendem as ações de estímulos à motivação e 

a metodologias do processo, ocasionando maior dificuldade em mostrar 

credibilidade à avaliação, gerando assim uma resistência cultural maior ao processo. 

Os resultados dos padrões Informação Relevante (U5) e Produtos e 

Processos Significativos (U6), aonde somente 13,02% e 9,30% dos servidores 

respondentes concordaram totalmente com as afirmações, tendem fortemente a 
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revelar que os mesmos não consideram as informações obtidas na avaliação 

relevantes para servir de ferramenta para gestores e servidores reinterpretarem seus 

entendimentos e comportamentos no trabalho. Esse resultado pode significar 

também que os mesmos não acreditam que o processo avaliativo do desempenho 

individual dos servidores da CNEN, atualmente praticado, seja uma ferramenta de 

gestão adequada para o aprimoramento de seus desempenhos funcionais.  

Já o padrão Comunicação e Relatórios Apropriados e no Prazo (U7), com 

48,83% de respostas positivas, também é classificado como não atendido, 

demonstrando que os respondentes, em um número relevante, tendem a não 

considerar os relatórios gerados pelo processo claros o suficiente. Esse resultado 

tende a demonstrar que a navegação no Sistema de Desempenho Individual, em 

alguns pontos, pode não ser suficientemente funcional, prejudicando o entendimento 

de alguns servidores, principalmente os que têm dificuldade na área de informática. 

 

  Avaliação à Luz dos Padrões de Exequibilidade 

 

Em relação aos Padrões de Exequibilidade, a Tabela 2 mostra os percentuais 

totais das respostas dos servidores para o atendimento de cada padrão no Processo 

de Avaliação de Desempenho Individual da CNEN, de acordo com os critérios 

adotados na meta-avaliação. 

 

Tabela 2 - Respostas relacionadas aos Padrões de Exequibilidade. 

Padrão 
Item do 

Questionário 

Percentual de Respostas 
Nível de 

Atendimento 
CT CP DP DT 

E2 - Procedimentos 

Práticos 
14 28,84 43,72 21,40 6,05 PA 

E3 - Viabilidade do 

Contexto 
15 14,88 27,44 29,30 28,37 NA 

Legenda: CT- Concordo Totalmente; CP – Concordo Parcialmente; DP – Discordo Parcialmente; DT –    

Discordo Totalmente; TA - Totalmente Atendido; PA - Parcialmente Atendido; NA - Não atendido.  

Fonte: O autor (2017). 

 

Na dimensão Exequibilidade, o padrão Procedimentos Práticos (E2) foi 

parcialmente atendido, com 72,56% de respostas positivas, mostrando que, na 

percepção dos respondentes, o processo consegue se adaptar as mudanças 

ocorridas durante o ciclo avaliativo. Cabe registrar que na CNEN, a avaliação utiliza 
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uma metodologia de pactuar, renegociar as metas individuais, assim esses 

conceitos já foram absorvidos pelos servidores ao longo dos anos.  

Em outra direção, o padrão Viabilidade do Contexto (E3) obteve um resultado 

de 57,67% de respostas negativas, podendo-se inferir que, na opinião dos 

respondentes, os avaliadores não se preocupam suficientemente em identificar 

aspectos culturais e políticos que poderiam influenciar na avaliação. 

Este autor ratifica esse posicionamento, considerando que ao longo do ciclo 

avaliativo presenciou avaliações que não consideraram questões extrínsecas ao seu 

setor, tornando o processo de avaliar pouco aprofundado, no sentido de se não 

considerar questões essenciais nos processos de avaliação de pessoas. Nesse 

aspecto, cabe destacar a respostas abertas de dois servidores.  

 
Não houve negociação, simplesmente a chefia reproduz a negociação 
anterior, sem mudar nada. (RESPONDENTE 28). 
 
O problema não é a ferramenta utilizada, mas como e quem utiliza. Se 
fosse adequadamente utilizada, a avaliação seria grande valia para o 
CRCN, porém o que vemos é o simples "cumprir" de cronograma. 
Grande gama dos servidores atingem 100% de suas avaliações e qual 
o significado disso. (RESPONDENTE 56). 
 

 Avaliação à Luz dos Padrões de Adequação 

 

Em relação aos Padrões de Adequação, a Tabela 3 mostra os totais das 

respostas dos servidores para o atendimento de cada padrão no Processo de 

Avaliação de Desempenho Individual da CNEN, de acordo com os critérios adotados 

na meta-avaliação. 

 

Tabela 3 - Respostas relacionadas aos Padrões de Adequação 

Padrão 
Item do 

Questionário 

Percentual de Respostas  Nível de 
Atendimento 

CT CP DP DT 

A1 - Orientação 
Responsiva e Inclusiva 

16 33,49 36,74 21,40 8,37 PA 

A2 - Acordos Formais 

17 25,58 41,40 20,00 13,02 PA 

18 22,23 42,33 25,12 10,23 PA 

19 22,33 42,79 20,00 14,88 PA 
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A4 - Clareza e Equidade 

20 31,63 38,60 20,93 8,84 PA 

21 26,51 44,19 20,93 8,37 PA 

A5 - Transparência e 
Abertura 

22 17,21 31,63 32,09 19,07 NA 

A6 -Conflitos de 
Interesses 

23 8,84 31,63 30,70 28,84 NA 

Legenda: CT- Concordo Totalmente; CP – Concordo Parcialmente; DP – Discordo Parcialmente; DT – 

Discordo Totalmente; TA - Totalmente Atendido; PA - Parcialmente Atendido; NA - Não atendido.  

Fonte: O autor (2017). 

 

Em relação à dimensão de Adequação, observa-se um resultado mais 

homogêneo que os demais, pois a maioria dos padrões foi bem avaliada pelos 

servidores. O padrão Orientação Responsiva e Inclusiva (A1), parcialmente atendido 

com 70,23% de respostas positivas, aponta para o fato de que um número alto de 

respondentes acredita que suas necessidades pessoais e opiniões foram 

consideradas durante a avaliação. No entanto, o percentual de 29,77% de 

servidores que não compactuam com esse pensamento, leva a se deduzir a 

necessidade de se realizar um estudo no sentido de se descortinar os motivos para 

a ocorrência desse fato. 

O padrão Acordos Formais (A2), que foi respondido pelas perguntas 17, 18 e 

19, também se mostrou favorável já que os três itens do questionário foram 

parcialmente atendidos, atingindo os percentuais de 66,98%, 64,56% e 65,12% 

respectivamente. Esse fato tende a indicar que a maior parte dos avaliadores, ao 

pactuar e negociar o as metas individuais, respeitam a cultura local, a expectativa 

dos afetados e as consequências de seus resultados. Mostra, também, que houve 

diálogos entre servidor e gestor na maioria dos setores no processo de elaboração 

das metas de trabalho. No entanto, em todos os casos, os números, em torno de 

35,00% dos respondentes, não corroboram com o pensamento da maioria em 

relação às três questões. Também nesse caso, considera-se que providências têm 

que ser implementadas no sentido de se investigar o porquê dessas ocorrências. 

O resultado em relação ao padrão Clareza e Equidade (A4) também foi 

positivo, pois nas questões 20 e 21 houve a ocorrência de, aproximadamente, 

70,00% de respostas positivas, demostrando que os respondentes consideram o 

processo claro e justo.  

Por outro lado, o Padrão Transparência e Abertura (A5) não foi atendido, 

tendo 48,84% de respostas positivas, enfatizando que, para um elevado número de 
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respondentes, o relatório final do processo não apresenta a descrição completa da 

avaliação, de acordo com este autor, esse padrão foi mal avaliado, pois grande 

parcela dos servidores tem dificuldade em navegar no Sistema de Desempenho 

Individual, que é a ferramenta utilizada para visualização e impressão do relatório de 

desempenho final, não conseguindo visualiza-lo adequadamente, conforme o relato 

de um dos respondentes do questionário aplicado: 

 

Eu acredito que a avaliação de desempenho é algo importante para a 
melhoria continua das atividades da CNEN. Por isso creio que é 
necessário o aprimoramento do sistema utilizado, com maior 
divulgação, maior troca de informações, etc, pois em muitos casos é 
apenas "proforma" e acaba por não medir a capacitação dos 
servidores e não contribuir com a melhoria do desempenho destes 
(RESPONDENTE 42). 

 

 Avaliação à Luz dos Padrões de Precisão 

 

Em relação aos Padrões de Precisão, a tabela a seguir mostra os percentuais 

totais das respostas dos servidores para cada atendimento de cada padrão no 

Processo de Avaliação do Desempenho da CNEN aos mesmos e o resultado da 

avaliação de acordo com os critérios adotados neste estudo. 

 
 

Tabela 4 – Respostas relacionadas aos Padrões de Precisão 

Padrão 
Item do 

Questionário 

Percentual de Respostas 
Nível de 

Atendimento 
CT CP DP DT 

P1 - Conclusões e Decisões 
Justificadas 

24 26,05 34,88 26,05 13,02 PA 

P3 - Informação Fidedigna 25 18,14 33,95 27,44 20,47 PA 

P4 - Explicitação das 
Descrições do Programa e 
do Contexto 

26 14,88 33,95 31,63 19,53 NA 

P5 - Gerenciamento da 
Informação 

27 17,67 35,81 25,12 21,40 PA 

P7 - Explicitação do 
Raciocínio da Avaliação 

28 40,93 40,00 11,63 7,44 TA 

29 35,35 42,79 13,49 8,37 TA 
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P8 - Comunicação e 
Relatório 

30 44,19 34,88 16,74 4,16 TA 

Legenda: CT- Concordo Totalmente; CP – Concordo Parcialmente; DP – Discordo Parcialmente; DT – 

Discordo Totalmente; TA - Totalmente Atendido; PA - Parcialmente Atendido; NA - Não atendido.  

Fonte: O autor (2017). 

 

Em relação à dimensão de Precisão, observam-se resultados mais 

heterogêneos. Os padrões Conclusões e Decisões Justificadas (P1), Informação 

Fidedigna (P3) e Gerenciamento da Informação (P5) foram parcialmente atendidos, 

com respectivamente 60,93%, 52,09% e 53,48% de respostas positivas. No primeiro 

deles observa-se que, para os respondentes, os resultados da avaliação respeitam a 

cultura e o contexto da instituição. No segundo, que também trata dos resultados da 

avaliação, os respondentes concluíram que os dados obtidos na avaliação geram 

informações confiáveis que podem servir de insumos para outros processos na área 

de gestão de pessoas. Por último, no terceiro padrão, os servidores respondentes 

consideraram que a utilização da metodologia da avaliação (360 graus) no processo 

avaliativo foi adequada.  

No entanto, também em relação aos padrões P1, P3 e P5, há de se destacar 

os percentuais de 39,07%, 47,91% e 42,52%, respectivamente, de respostas que 

expressam o não atendimento da avaliação do desempenho da CNEN aos mesmos. 

Esse fato leva a se induzir a necessidade de serem dadas maiores atenções aos 

aspectos considerados nos citados padrões, referentes às justificativas sobre os 

resultados da avaliação, a qualidade das informações geradas sobre os servidores 

pelo processo avaliativo e a adequação da metodologia da avaliação ao contexto da 

CNEN. 

No pensamento deste autor, o equilíbrio em relação aos resultados desses 

padrões, deve-se ao fato de que a implantação da avaliação 360 graus foi um 

processo penoso na CNEN, devido ao choque cultural e conflitos interpessoais entre 

equipes de trabalho. Somando-se a isso, este tipo de avaliação torna o processo 

mais complexo, porém, em oposição a esse pensamento, os servidores que 

responderam positivamente consideraram o modelo de avaliação 360 graus 

adequado, demonstrando que, após o início problemático, acabaram por se adaptar 

a essa metodologia. A resposta a seguir sintetiza esse pensamento: 

 

A avaliação de desempenho individual é uma excelente ferramenta 
para aprimoração (sic) das atividades dos servidores da CNEN e que, 
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infelizmente, a minoria dos servidores utilizam para melhorar seu 
desempenho tanto profissional como pessoal. Se todos os servidores 
tivessem uma melhor visão desta ferramenta, com aplicação na 
prática, creio que os relacionamentos interpessoais, como por exemplo 
em trabalhos em equipe, seriam melhor entendidos e explorados. 
Resumindo: a ferramenta é bastante clara e objetiva, porém os 
avaliadores (chefia imediata e pares) utilizam de forma subjetiva, 
levando às vezes esta avaliação as questões pessoais e não 
profissionais (RESPONDENTE 53). 

 

Em relação ao padrão Explicitação do Raciocínio da Avaliação (P7) este 

estudo chegou aos seguintes resultados: o primeiro padrão tratou de aspectos 

relacionados à acessibilidade (questão 28) e clareza (questão 29) da avaliação, 

ambas foram consideradas totalmente atendidas, com os percentuais de 80,93% e 

78,17%, respectivamente, de respostas positivas. Isso demonstra que os 

respondentes consideram adequadas a forma com que as informações foram 

disponibilizadas, denotando que o processo avaliativo é conduzido de forma clara e 

devidamente documentado. Por último, o padrão Comunicação e Relatório (P8) 

tratou do processo de comunicação da avaliação, que foi realizado por meio de 

boletins informativos e e-mails, sendo considerado totalmente atendido, com 79,07% 

de respostas positivas, demonstrando que os servidores respondentes consideram 

adequada e correta a forma como é conduzido o processo de comunicação interna 

da avaliação de desempenho no âmbito da CNEN. 

 

4.2.1 Outras Considerações Sobre o Estudo 

 

Dos 215 servidores, 71 responderam a última questão, na qual, 

facultativamente, pôde tecer algum comentário a respeito do processo de avaliação 

de desempenho. Entre os assuntos mais abordados pode-se destacar 11 respostas 

criticando que o processo é proforma, ou seja, realizado apenas para cumprir uma 

obrigação legal em relação aos servidores. A seguinte resposta exemplifica essa 

constatação: “Na minha percepção, essa avaliação é realizada apenas para o 

cumprimento de uma formalidade legal.” (RESPONDENTE 61).  

Outra argumentação realizada esteve voltada à crítica aos gestores, nesse 

aspecto, sete respondentes criticaram o fato dos gestores serem parciais ao avaliar, 

pois não querem se indispor com seus subordinados, assim, em muitas vezes, se 

limitam a repetir as avaliações anteriores. Neste ponto, destaca-se na reposta a 
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seguir o fato de o gestor não querer gerar conflitos em sua equipe de trabalho 

decorrentes da avaliação de desempenho: 

 

Avaliar o desempenho é uma atividade que envolve muitos desafios 
não só na CNEN mas no setor público em geral, em função dos 
aspectos culturais, recorrentes na maioria das organizações, como o 
receio de criar conflito, a constante mudança em cargos de chefia e o 
pouco feedback entre o avaliador e o avaliado. (RESPONDENTE 49). 

 

Outro tema abordado foi a metodologia do processo, na qual oito 

respondentes criticaram a forma como a mesma é implementada para nortear a 

avaliação. A afirmação a seguir exemplifica esse aspecto: “na avaliação simultânea 

(pares) de diversos servidores ao meu redor, não me parece muito adequado. 

Algumas pessoas que eu avaliei, não tinha ideia de qual era o seu serviço e seu 

desempenho” (RESPONDENTE 14).  

Observa-se, também, que três servidores criticaram a estrutura da CNEN pelo 

fato de que, em algumas unidades, existe a figura da “chefia informal”, que na 

prática é o chefe de fato, porém por não ocupar oficialmente o cargo de chefia não 

pode avaliar sua equipe de trabalho, assim o responsável pela avaliação é um 

gestor que não trabalha diretamente com ele, todavia, oficialmente, é o seu chefe. 

Por outro lado, muitos respondentes fizeram sugestões ao processo, que 

poderiam ser relevantes à melhoria do mesmo. Nesse ponto, destacam-se três 

comentários: 

O primeiro comentário exalta a importância do Plano de Trabalho Individual 

(PTI), que é o documento onde são pactuadas as metas individuais: 

 

O PTI deveria ser levar em consideração as metas do setor, que 
deveriam estar alinhadas às metas da Coordenação, da Diretoria e da 
Instituição. Mas estas metas não estão definidas, então o PTI 
descreve atividades e estas são repetidas a cada período, sem 
preocupação com o fato de serem ou não realizadas. 
(RESPONDENTE 32). 
 

O segundo elogia a ferramenta e a metodologia 360 graus, entretanto faz 

críticas a estrutura organizacional de seu instituto e como isso atrapalha o 

andamento da avaliação de desempenho: 

 

Acredito que este novo modelo implementado "360 graus", onde 
devem ser incluídas metas "macro" não contribui muito no processo de 



61 

avaliação individual de cada servidor. Também acredito que as 
ferramentas de avaliação até são razoavelmente boas, contudo falta 
"coragem" dos gestores, de uma maneira geral, mesmo os que não 
são formalmente instituídos, e não têm direito a DAS, que é o caso do 
nosso Instituto, já que aqui só existem dois DAS, e um é do Diretor, de 
fazerem a justa avaliação, e que talvez até mesmo o fato de as 
"chefias" aqui no Instituto ganharem somente o ônus da função, sem 
direito ao devido bônus, corrobore para esta situação. 
(RESPONDENTE 62). 
 

O terceiro é um comentário bem construtivo sobre as principais características 

do processo e as situações impares decorrentes das diversidades da CNEN: 

  

O processo de avaliação foi introduzido de cima para baixo. Não me 
lembro como servidor de ter sido informado de como seria realizado. 
Não me lembro, como gestor de ter sido convocado para opinar no 
processo. O modelo não é ruim, mas não reflete adequadamente a 
realidade da CNEN. Nossa atividade técnica é singular (não estou me 
referindo a importância, se é melhor ou não, é diferenciada) no serviço 
público e deve ser tratada desta forma. Os critérios de avaliação não 
podem ser meramente quantitativos. Como gestores, somos cobrados 
por mais eficiência (vir apresentação da presidência em agosto). 
Contudo, falta um programa institucional, de definição de metas a 
serem alcançadas. A falta desta definição da CNEN (digo Presidência 
e Diretorias) leva esta responsabilidade para setores de gestão de 3º 
ou 4º escalão hierárquico. Na área técnica, nesta classe hierárquica, o 
gestor (chefe de serviço ou coordenador) não deixa de ter sua 
atividade técnica. (RESPONDENTE 58). 
 

Esse respondente fez comentários relevantes ao processo avaliativo, 

contextualizando essa ferramenta a toda a complexidade das atividades da CNEN e 

as justificativas de esta não refletir adequadamente a realidade da instituição. 

 

4.3 RESULTADO GERAL 

 

Este estudo concluiu que dos 21 padrões analisados, somente três foram 

totalmente atendidos, nove foram atendidos parcialmente, representando 12 

aspectos positivos de acordo com os critérios estabelecidos na metodologia desta 

meta-avaliação. Quanto aos aspectos negativos, registra-se que nove dos padrões 

não foram atendidos. Assim, pode-se inferir que o resultado final da meta-avaliação 

da avaliação de desempenho individual da CNEN, apesar de apontar para um 

processo avaliativo possuidor de qualidade, mostra que ainda restam muitos pontos 

que necessitam ser aprimorados.  
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O quadro 12 apresenta os resultados finais desta meta-avaliação, 

considerando as Categorias, com seus respectivos padrões de qualidade, que 

nortearam a meta-avaliação realizada. 

 

Quadro 12 – Consolidado do Resultado Final 

Categorias Padrões Resultados 

Utilidade 
 

U1 - Credibilidade do Avaliador PA 

U2 - Atenção aos Interessados (stakeholders) PA 

U3 - Propósitos Negociados NA 

U4 - Explicitação de Valores NA 

U5 - Informação Relevante NA 

U6 - Produtos e Processos Significativos NA 

U7 - Comunicação e Relatórios Apropriados e 
no Prazo 

NA 

U8 - Preocupação com Consequências e 
Influências 

TA 

 
Exequibilidade 

 

E2 - Procedimentos Práticos PA 

E3 - Viabilidade do Contexto NA 

Adequação 

A1 - Orientação Responsiva e Inclusiva PA 

A2 - Acordos Formais PA 

A4 - Clareza e Equidade PA 

A5 - Transparência e Abertura NA 

A6 - Conflitos de Interesses NA 

Precisão 

P1 - Conclusões e Decisões Justificadas PA 

P3 - Informação Fidedigna PA 

P4 - Explicitação das Descrições do Programa e 
do Contexto 

NA 

P5 - Gerenciamento da Informação PA 

P7 - Explicitação do Raciocínio da Avaliação TA 

P8 - Comunicação e Relatório TA 

 Legenda: TA - Totalmente Atendido; PA - Parcialmente Atendido; NA - Não atendido.  

 Fonte: O autor (2017). 



63 

 

No sentido de se responder a Questão Avaliativa deste estudo, ao se 

observar os resultados consolidados, expressos no Quadro 12, e considerando as 

análises realizadas sobre as categorias nele contempladas, pode-se inferir quanto 

ao atendimento aos padrões de qualidade disseminados pelo Joint Committee, 

relacionados a esta meta-avaliação, os seguintes pontos que necessitam passar por 

um processo de melhoria: 

 

a) Categoria da Utilidade:  

 Os resultados do estudo apontam para o fato de que os propósitos da 

avaliação não são discutidos adequadamente com os interessados no 

processo avaliativo, devendo esse aspecto ser revistos considerando o 

interesse comum. 

 A fundamentação legal e as justificativas funcionais da avaliação não se 

mostram suficientemente claro aos interessados, levando-se em conta todas 

as fases do processo avaliativo. 

 Em princípio, os resultados da avaliação não geram dados relevantes aos 

interessados do processo. 

 A avaliação não se encontra atingindo de forma plena a sua finalidade de ser 

uma ferramenta que estimula os servidores e os gestores a reinterpretar seus 

entendimentos e comportamentos no contexto em que exercem suas 

atividades na CNEN. 

 Os relatórios disponibilizados ao público interessado na avaliação não são 

suficientemente claros, não conseguindo, portanto, atender as necessidades 

de todo os interessados no âmbito da CNEN. 

 

b) Categoria da Exequibilidade: 

 Não é latente entre os responsáveis por conduzir o processo avaliativo à 

preocupação em identificar fatores políticos e culturais, entre as diferentes 

unidades da CNEN o que causa prejuízo no processo como um todo. 

 

c) Categoria Adequação: 

 Os resultados da avaliação não apresentam uma descrição completa 

relacionada às constatações, limitações e conclusões do desempenho dos 
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servidores, fazendo com que os mesmos não sejam plenamente informados 

sobre esses aspectos. 

 A forma em que a avaliação é operacionalizada por seus gestores não 

permite que os processos postos em prática identifiquem interesses difusos e 

conflitos, mesmo que disfarçados, não se conseguindo, dessa forma, se evitar 

a ocorrência de prejuízos à sua consecução. 

 

d) Categoria Precisão: 

 Os relatórios da avaliação de desempenho não são suficientemente 

detalhados, não conseguindo, em função disso, sintetizar todo o escopo do 

programa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fato de os resultados da meta-avaliação mostrarem que os padrões que 

estão relacionados à Categoria de Utilidade foram os que tiveram pontuação mais 

baixa, apontando para o fato de que os servidores, em geral, não acreditam que a 

avaliação é um processo significativo e relevante na aferição de seu desempenho, 

não se mostrando uma ferramenta relevante no processo de aprimoramento de suas 

atividades laborais. Esse aspecto é preocupante, tornando-se um desafio para a 

área de recursos humanos promover uma melhoria no processo avaliativo ora posto 

em prática, estimulando tanto os servidores quanto os gestores da avaliação, no 

sentido de que surja no contexto da CNEN uma maior motivação em relação à sua 

implementação. 

Com isso, sugere-se implementar nesta Autarquia um processo que conduza 

seus servidores a adquirirem a ideia de que a realização da avaliação é uma 

ferramenta de fundamental importância nos processos de gestão de pessoas, 

visando a melhoria no desempenho individual e organizacional. Portanto, não sendo 

realizada, apenas, com a finalidade de se cumprir uma obrigação legal. 

Outro fator que deve ser levado em consideração, também de caráter 

negativo, é a não realização de negociação com os servidores dos propósitos da 

avaliação. Isso demonstra que os mesmos não conhecem a fundamentação legal e 

as justificativas do processo. 

 Entre os destaques positivos, observa-se o padrão relacionado ao Sigilo dos 

Dados (U8) foi totalmente atingido, mostrando que os servidores confiam no sistema 

e na equipe responsável por geri-lo. O padrão Comunicação e Relatório (P8) 

também foi totalmente atendido, expondo que os servidores estão satisfeitos com a 

metodologia utilizada pela área de recursos humanos na divulgação das etapas do 

processo avaliativo.  

Outro aspecto positivo é observado nos padrões que envolvem questões 

relacionadas à Orientação Responsiva e Inclusiva (A1), Acordos Formais (A2), e 

Atenção aos Interessados (U2). Esses padrões, apesar de terem sido atendidos 

parcialmente, demonstrando que o avaliador e o gestor, de certa forma, pactuam 

adequadamente suas metas individuais, sendo essas metas responsivas, pois, ao 

longo do ciclo são alteradas de acordo com as mudanças no ambiente e, por fim, a 

avaliação dedica significativa atenção às partes interessadas do processo.  
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Registra-se, também, que os avaliadores, de acordo com a resposta dos 

servidores no padrão de Credibilidade do Avaliador (A1), possuem conhecimento 

técnico e experiência para conduzir a avaliação, demonstrando que os gestores da 

CNEN, apesar das deficiências descortinadas por este estudo, demonstram 

apresentar potencialidade para conduzir o processo avaliativo.  

Nesse ponto, é importante se destacar o fato de que o processo avaliativo das 

autarquias federais do País, entre elas a CNEN, são obrigadas a cumprir 

rigidamente o escopo da legislação reguladora relativas à realização de avaliações 

de desempenho individuais de seus servidores. Esse fato torna o processo bastante 

burocratizado, não permitindo aos seus condutores a necessária liberdade para, em 

função de seus conhecimentos profissionais, conduzirem a avaliação da forma que 

considerarem mais correta e adequada às necessidades de suas instituições. 

Por último, o fato de que grande parte dos servidores da CNEN não 

considerarem o relatório final da avaliação suficientemente claro, demonstra que 

esta ferramenta não gera dados cristalinos que estimulem os servidores e gestores 

da autarquia participarem de um processo de feedback em relação aos seus 

resultados. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES 

 

Na avaliação, por meio da divulgação de seu resultado final, o avaliador deve 

produzir conclusões e sugestões que conduzam a melhorias do objeto avaliado, pois 

de acordo com Vianna (2000), quando se planeja uma avaliação, objetiva-se 

expressar as conclusões do avaliador ao término do trabalho. Porém, para o mesmo 

autor, o que é realmente relevante é que a avaliação seja um estimulo para o 

pensamento na procura de conhecimentos que levam à solução dos problemas 

encontrados.  

Esta meta-avaliação teve sua abordagem Centrada na Administração, logo 

sugerir ações em função dos pontos fracos encontrados no objeto avaliado torna 

este trabalho mais relevante para os tomadores de decisão da Instituição aonde 

ocorreu o processo avaliativo foco do estudo. Assim, a partir dos resultados 

encontrados, pode-se sugerir aos dirigentes da CNEN as seguintes ações: 
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1) Disseminar para a Presidência, Diretoria de Gestão Institucional e, 

principalmente, a Coordenação Geral de Recursos Humanos os resultados 

desta meta-avaliação. 

2) Divulgar os resultados deste estudo aos servidores por meio de seminários, 

workshops e palestras; 

3) Realizar reuniões para conscientizar os servidores da importância da 

avaliação, explicando sua fundamentação legal, justificativas e como esta 

ferramenta pode se tornar cada vez menos uma formalidade e mais um 

instrumento de gestão. 

4) Capacitar os avaliadores da CNEN, promovendo cursos na área de gestão. 

Esses cursos teriam por finalidade aprimorar a metodologias aplicadas na 

avaliação das equipes de trabalho, assim seriam estipuladas metas mais 

coerentes à realidade do setor e critérios mais claros na avaliação. 

5) Desenvolver no Sistema de Desempenho Individual novas interfaces que 

gerem relatórios mais completos e com um layout mais amigável aos 

servidores, principalmente com relação ao relatório final de desempenho 

individual. 

 

Ressalta-se que estas recomendações tem a pretensão de melhorar o 

processo avaliativo de desempenho individual no âmbito da CNEN, mas este estudo 

pode ser relevante também para outros gestores de órgãos públicos, pois a 

avaliação de desempenho é um desafio da área de recursos humanos de várias 

instituições de todas as esferas do governo.  

Destaca-se que o processo avaliativo na CNEN é regido por uma legislação 

que estabelece critérios e procedimentos para o pagamento de 49 gratificações de 

desempenho aos seus servidores. Assim, este estudo também apresenta grande 

relevância para a área de recursos humanos dos órgãos cujos processos avaliativos 

são norteados pela mesma legislação, já que a metodologia da avaliação possui 

vários pontos em comum em relação ao processo implementado na CNEN. 
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APÊNDICE A - CONVITE AOS ESPECIALISTAS 

 

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2017. 

Prezado (a) Especialista, 

  

Você está sendo convidado (a) para participar da validação de um 

instrumento de a ser utilizado na minha dissertação do Mestrado Profissional em 

Avaliação da Faculdade Cesgranrio, que tem como título: Avaliação de Desempenho 

Individual da Comissão Nacional de Energia Nuclear: Um estudo meta-avaliativo. 

Este questionário será encaminhado aos servidores da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) com a autorização de sua Diretoria de Gestão Institucional 

com o objetivo de se conhecer o pensamento dos servidores da referida autarquia 

sobre a avaliação de desempenho profissional realizado na citada instituição.  

Na validação técnica do instrumento construído deverão ser considerados os 

seguintes critérios: 

a) Adequação: O título, a apresentação e instruções gerais, expressos no e-mail de 

encaminhamento, estão de acordo com o que se propõe a investigar? 

b) Objetividade: Os itens e opções de respostas de cada bloco do instrumento estão 

redigidos de forma objetiva? 

c) Clareza: Os itens e opções de respostas de cada bloco do instrumento possuem fácil 

compreensão e entendimento? 

d) Simplicidade: Os itens e opções de respostas de cada bloco do instrumento foram 

redigidos de forma simples e sem complicação? 

 

Sua colaboração terá grande valor para o cumprimento do objetivo da 

avaliação. Os resultados alcançados serão entregues à citada autarquia federal e 

disponibilizado on line na rede de bibliotecas da autarquia. 

Por fim, solicito que a validação me seja devolvida no prazo máximo de cinco 

dias corridos, a contar do seu recebimento. 

Atenciosamente, 

Leonardo Ferreira Bezerra 

Contato: e-mail: leonardofbez@gmail.com. Cel.: 99468-6220. 

Anexos: 

a) Proposta de e-mail de encaminhamento do Questionário. 

b) Categorias da avaliação e respectivos padrões de qualidade e Quadro de Categorias 

e Padrões de avaliação que deu origem às questões formuladas no Questionário. 

c) Versão do Questionário a ser validado. 

 

mailto:leonardofbez@gmail.com
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APÊNDICE B - CONVITE AOS SERVIDORES 

 

Caro (a) servidor (a), 

 

Meu nome é Leonardo Ferreira Bezerra. Sou servidor, lotado na Divisão de 

Desenvolvimento de Pessoas, da Coordenação-Geral de Recursos Humanos 

e, atualmente, curso o Mestrado Profissional em Avaliação da Faculdade 

CESGRANRIO. 

Desenvolvo um estudo que trata da avaliação de desempenho individual dos 

servidores da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Para essa avaliação, 

gostaria de contar com sua ajuda para responder o questionário que está 

sendo encaminhado aos servidores com a autorização da Diretoria de Gestão 

Institucional. Os resultados farão parte da dissertação de mestrado que, ao 

final, será disponibilizada na rede de bibliotecas da CNEN.  

Sua colaboração terá grande valor para o cumprimento do objetivo do estudo. 

Para participar, basta acessar o link abaixo e responder ao questionário, o 

que levará apenas alguns minutos. 

Link para acesso  https://pt.surveymonkey.com/r/formularioava 

 

Desde já, agradeço pela colaboração. 

Em caso de dúvida, coloco-me à disposição. 

Leonardo Ferreira Bezerra 

Ramal: 2299 

E-mail particular: leonardofbez@gmail.com 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO 
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