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RESUMO
O presente estudo teve por objetivo avaliar a metodologia de contratualização de
resultados adotada por uma determinada autarquia estadual, no período de 2012 a
2014. A contratualização de resultados insere-se dentro de um novo paradigma
acerca do papel do aparelho do Estado conhecido por Nova Administração Pública, o
qual deixa de se orientar para o controle dos procedimentos e passa a se orientar para
o cidadão e para a obtenção de resultados. O estudo adotou uma abordagem
avaliativa centrada na administração e se baseou no papel formativo da avaliação.
Para tanto, recorreu aos procedimentos da pesquisa bibliográfica, documental e de
campo para a coleta dos dados e às abordagens quantitativa e qualitativa para o
tratamento dos dados, por intermédio da aplicação dos instrumentos questionário e
roteiro de entrevista. Os resultados da avaliação demonstraram a baixa presença de
diversas práticas elencadas pelo referencial teórico utilizado na rotina organizacional,
principalmente, aquelas relacionadas com o gerenciamento e monitoramento dos
resultados acordados, o que requer a adoção de uma série de ações para a correção
dos desvios identificados. Dentre as diversas recomendações, destacam-se a
formalização

dos

resultados,

objetivos,

metas,

desempenhos,

padrões,

responsabilidades, atividades, prazos e meios no âmbito individual e o maior rigor por
parte dos gestores no acompanhamento do desempenho dos servidores ao longo do
ciclo de desempenho. Por fim, a partir da compreensão da realidade gerencial de três
unidades administrativas, averiguou-se a ocorrência de algumas boas práticas
gerenciais, quanto ao evidenciado pelo tratamento quantitativo, o que pode servir de
inspiração para a instituição no seu processo de mudança organizacional.
Palavras-chave: Avaliação Institucional. Contrato de Gestão. Avaliação do
Desempenho.

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the methodology of contractualization results adopted by
a particular state authority, in the period for 2012 to 2014. The results’ contracts
methodology falls within the new paradigm around the role of the State’s apparatus
known as New Public Management, which ceases to control proceedings and is
oriented towards the citizen and obtaining results. The study adopted an evaluative
approach focused on administration and was based on the evaluation’s formative role.
Therefore, it utilized bibliographical, documental and field research procedures for the
data collection and quantitative and qualitative approaches to analyze data through the
application of survey instruments and interview guide. The evaluation results showed
the low incidence of several practices listed by the theoretical framework used in the
organizational routine, especially those related to the management and monitoring of
agreed outcomes, which requires the adoption of a series of actions to correct the
deviations identified. Among the recommendations, the following are highlighted: the
formalization of the results, objectives, goals, performance, standards, responsibilities,
activities, deadlines and means at an individual level and tougher procedures by the
managers in monitoring the public servers’ performance throughout the performance
cycle. Finally, based on the understanding of the management reality of three
administrative units, it was possible to identify some better management practices, in
terms of what was evidenced by quantitative treatment, which can serve as inspiration
for the institution’s organizational change process.
Keywords: Institutional Assessment. Management Contract. Performance Evaluation.
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1 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O ESTADO CONTRATUAL
O aparelho do Estado, ao longo de sua recente história moderna, sofreu
significativas mudanças em sua forma de atuação, principalmente, em decorrência de
pressões externas advindas de correntes de pensamento ideológico, de grupos de
pressão, de partes interessadas, de movimentos sociais, de crises políticas,
econômicas, fiscais e institucionais.
A partir do século XX, percebe-se uma sensível redução na duração dos ciclos
de reforma do aparelho do Estado conduzidos por muitos países em virtude dessas
pressões externas sofridas. Assim, em apenas algumas décadas, a forma de atuação
do aparelho do Estado partiu de um estágio inicial patrimonial para o estágio
burocrático e deste para o estágio delegação (BRESSER-PEREIRA, 1996).
O Estado-patrimonial baseava-se na extensão do poder do soberano, onde a
res publica1 não era diferenciada da res principis2. Dessa forma, o aparelho do Estado
confundia-se com os interesses privados do soberano, de seus auxiliares diretos e de
alguns privilegiados, sendo caracterizado pela corrupção e pelo nepotismo. Tal fato,
ainda, era agravado pela inexistência de regras universais e pela ausência de
preservação de interesses coletivos, sendo assim orientado por situações casuísticas
e personalistas (BRASIL, 1995; MARTINS; MARINI, 2010; MATIAS-PEREIRA, 2012).
O Estado-burocrático baseia-se na hierarquia, na intervenção e na rigidez, isto
é, no comando e no controle a priori3, em virtude de sua desconfiança generalizada
nos administradores públicos. Desse modo, o aparelho do Estado se julga melhor
conhecedor dos anseios da sociedade, ou seja, voltado para si, formulando as
políticas públicas de forma restrita no seu núcleo estratégico, mediante controle rígido,
hierárquico e legal, sobre a sua execução, por parte de sua estrutura administrativa
(BRASIL, 1995; TROSA, 2001; MATIAS-PEREIRA, 2012).
Em contraponto, como resposta à rigidez e robustez do modelo burocrático, o
Estado-delegação baseia-se na descentralização e flexibilidade, isto é, na ampla
delegação e no controle a posteriori4. Dessa forma, o aparelho do Estado julga as
organizações privadas, com ou sem fins lucrativos, como melhores conhecedoras dos
anseios da sociedade, descentralizando a formulação das políticas públicas e
Expressão em latim que significa ‘coisa do povo’ ou ‘patrimônio público’.
Expressão em latim que significa ‘coisa do príncipe’ ou ‘patrimônio do príncipe’.
3 Expressão em latim que significa ‘do anterior’.
4 Expressão em latim que significa ‘do seguinte’.
1
2

14

delegando autoridade para a sua execução, sem um real contraponto, ou seja, de
modo autônomo e desvinculado (TROSA, 2001).
No entanto, quanto mais as décadas foram avançando, a lista de desafios que
os gestores públicos enfrentaram se intensificou na mesma proporção em que a
sociedade lidou cada vez mais com problemas complexos, numa perspectiva de
mundo globalizado com recursos limitados. Portanto, “à medida que aumenta a
preocupação da sociedade com esses problemas [...], aumentam também os esforços
para resolvê-los.” (WORTHEN, SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 33).
É nesse contexto que se deu início à prática de questionamento da capacidade
do Estado-burocrático e do Estado-delegação em dar respostas satisfatórias à
sociedade, principalmente, a partir das últimas décadas do século passado. Em
decorrência desse cenário, em meados da segunda metade da década de 90, surge,
no Brasil, a administração pública gerencial, por intermédio de um plano diretor de
reforma do aparelho do Estado, concebido como resposta aos postulados do Estadodelegação e do Estado-burocrático.
Diversas medidas foram adotadas no sentido de incutir maior agilidade e
eficiência ao aparelho do Estado brasileiro, sem que isso representasse uma redução
drástica na sua forma de atuação, tais como: I) a ampliação da autonomia gerencial,
orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta
mediante a celebração de contrato; II) o fim da obrigatoriedade do regime jurídico
único estatutário; III) a flexibilização da estabilidade dos servidores estatutários,
permitindo-se a demissão ou exoneração, além de por falta grave, também por
insuficiência de desempenho e por excesso no quadro de pessoal; IV) a permissão de
contratação de estrangeiros para o serviço público; V) a limitação rígida da
remuneração dos servidores públicos e membros dos Poderes; VI) a limitação rígida
dos proventos da aposentadoria e das pensões dos servidores; VII) a facilidade de
transferência de pessoal e de encargos entre pessoas políticas da Federação, a
União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, dentre outros
(BRASIL, 1995).
No entanto, dentre todas as medidas adotadas, destaca-se a intenção em
reduzir o aspecto ainda intervencionista do Estado brasileiro a partir da divisão de sua
atuação em: a) atividades exclusivas do Estado; b) serviços não exclusivos do Estado;
e c) produção de bens e serviços pelo Estado. No primeiro caso, havia a previsão de
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sua maior profissionalização. Já no segundo e terceiro casos, respectivamente, havia
a previsão de sua delegação para terceiros (entidades paraestatais) e a previsão de
sua total transferência para o mercado (entidades privadas) (BRASIL, 1995).
Em decorrência da adoção de tais medidas, abriu-se espaço para a introdução
do Estado-contratual como forma de “[...] resgatar sua autonomia financeira e sua
capacidade de implementar políticas públicas.” (BRASIL, 1995, p. 11).
O Estado-contratual se posiciona com uma terceira via aos Estados burocrático
e delegação, a partir do reconhecimento das limitações de ambos os modelos,
situando-se em um meio termo entre o “tudo Estado” e o “quase mercado”. Assim, “O
Estado contratual é baseado em: escuta, negociação, compromisso e síntese. Não é
nem um Estado que impõe, nem um Estado que se submete.” (TROSA, 2001, p. 65).
Para tanto, o Estado-contratual pauta-se no compromisso negociado entre as
partes interessadas, a partir da regulação de suas relações entre os formuladores das
políticas públicas e os seus executores, sejam eles entidades desconcentradas ou
descentralizadas (TROSA, 2001).

1.1 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
No âmbito Nacional, o ciclo de desenvolvimento social e econômico obtido pelo
Brasil, nesta última década, proporcionou a combinação entre crescimento
econômico, elevação da renda e ampliação das oportunidades de emprego e de
acesso à educação. Já no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a diversificação e
riqueza existentes nos cenários social, cultural, econômico e ambiental, apoiaram um
surto de crescimento econômico, impulsionado, principalmente, pela atração de
empreendimentos de grande porte (RIO DE JANEIRO, 2011b).
Por outro lado, em relação à administração pública estadual, pode-se inferir
que, até o início da década de 2000, o estado do Rio de Janeiro caracterizava-se por
ser “[...] um paradoxo formado ao longo das últimas décadas por uma gestão pública
ineficiente, desarticulada e de baixa qualidade.” (RIO DE JANEIRO, 2007b, p. 4).
Nestas circunstâncias, a adoção de um modelo de gestão que permitisse ao
Governo do Estado do Rio de Janeiro tornar-se mais ágil e competente, no sentido de
produzir

serviços

públicos

de

excelência

para

a

sociedade,

perpassou,

obrigatoriamente, por um processo irreversível de modernização e reconstrução de
suas principais formas de atuação, com vistas à geração de melhores resultados para
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a sociedade. Para tanto, exigiu-se uma quebra de paradigma que envolveu um
processo de mudança organizacional com o intuito de promover a substituição do
Estado-burocrático – orientado para o controle – pelo Estado-contratual – orientado
para o resultado (RIO DE JANEIRO, 2007b).
Em decorrência da experiência do modelo de Estado-contratual na esfera
pública federal, no final da década dos anos 1990, deu-se início ao processo de sua
introdução, também, nas esferas públicas estaduais, a partir dos anos 2000. No caso
do Estado do Rio de Janeiro não foi diferente. Assim, promoveu-se um novo cenário
orientado por resultados de modo a permitir uma melhor utilização dos recursos do
Estado, com foco no aprimoramento de sua capacidade gerencial, a partir da adoção
de iniciativas inovadoras e proativas (RIO DE JANEIRO, 2007b).
Com isso, a partir do pressuposto de que o desempenho do aparelho estatal é
cada vez mais pressionado pela comparação com a qualidade e os custos dos
serviços prestados pelo setor privado e pela compreensão de que o mero
cumprimento de rotinas burocráticas, por si só, não é condição suficiente para a
produção dos resultados esperados, projetou-se um processo sustentável de
reconstrução da gestão pública estadual (RIO DE JANEIRO, 2007b). Portanto, faziase necessário:

Profissionalizar a gestão, valorizar o servidor público e implantar a
gestão orientada para resultados; Reorganizar e racionalizar a
estrutura administrativa do Estado, incluindo o aprimoramento da
governança corporativa e a implantação de sistemática de
planejamento, controle e avaliação de desempenho nas diversas
unidades da administração direta e indireta; [...]; Intensificar a atuação
em parceria com os entes federados e iniciativa privada; Ampliar a
gestão pública não governamental. (RIO DE JANEIRO, 2007b, p. 65).

Nesse sentido, em função de outras experiências governamentais, adotou-se
um diferente formato jurídico de gestão, que corresponde a uma contratualização de
resultados no tocante à qualidade de seus serviços públicos prestados, denominado
de contrato de gestão. Assim,

A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada
mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder
público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para
o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: I – o prazo de duração
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do contrato; II – os controles e critérios de avaliação de desempenho,
direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; III – a
remuneração do pessoal. (BRASIL, 1998, p. 1).

Coube à Lei Estadual n° 6.101, de 06 de dezembro de 2011, o atendimento aos
dispositivos da Emenda Constitucional n° 19, de 04 de junho de 1998, conforme
disposto em seu artigo 13:
Fica instituída a Gratificação de Desempenho Institucional – GDI, de
caráter variável, devida aos ocupantes dos cargos de provimento
efetivo do INEA, bem como aos ocupantes dos cargos em comissão e
de funções gratificadas. §1º – A GDI fundamenta-se nos resultados
institucionais e por equipes alcançados pelo INEA, comparados com
as metas estabelecidas no seu Contrato de Gestão. [...]. §3º – O valor
da GDI pago aos servidores e empregados, anualmente, será
calculado sobre a avaliação de resultados institucionais e dos
resultados específicos associados às macroatividades ou projetos das
equipes aos quais se vinculam, efetuada no ano imediatamente
anterior, [...]. §6° – A GDI somente será devida se houver contrato de
gestão ou instrumento similar em vigor celebrado com o Estado do Rio
de Janeiro ou suas Secretarias de Estado, o qual deverá prever
requisitos objetivos para a percepção da referida gratificação. (RIO DE
JANEIRO, 2011a, p. 1).

No contrato de gestão, as instituições públicas firmam um compromisso
contratual para o alcance de determinados objetivos e/ou resultados e, em
contrapartida, recebem um orçamento global para custear a realização dessas
atividades ou até mesmo gratificações pelos resultados atingidos (FALCÃO;
GUERRA; ALMEIDA, 2013). Desta forma:

O contrato de gestão, com duração mínima de um ano, estabelecerá
objetivos e metas a serem atingidos pela instituição, em determinado
período de tempo, assim como os indicadores que permitirão
mensurar seu desempenho na consecução dos compromissos
pactuados no contrato. (PALUDO, 2010, p. 277).

1.1.1 O setor ambiental do Estado do Rio de Janeiro
O cenário de crescimento econômico, nacional e no estado do Rio de Janeiro,
exerce grande pressão sobre recursos naturais, em virtude de seu modelo de
desenvolvimento pautar-se, essencialmente, em investimentos maciços, públicos e
privados, nos setores de infraestrutura, indústria do petróleo e indústrias de base de
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grande porte do ramo siderúrgico, portuário e turístico, principalmente (RIO DE
JANEIRO, 2011b). Por conseguinte, o setor ambiental do estado do Rio de Janeiro
sofre grande pressão, de um lado, por parte do setor produtivo, pelo qual é
intensamente cobrado por um sistema de licenciamento ambiental ágil, inovador e
eficiente, e de outro, por parte da sociedade, pela qual é exigido por políticas de
regulação, monitoramento e fiscalização ambiental atuantes, transparentes e
eficazes.
Diante de seu papel estratégico no desenvolvimento econômico do Rio de
Janeiro, o setor ambiental do estado caminhou no sentido de uma reorganização e
racionalização de sua estrutura administrativa, por meio da implantação da fusão de
órgãos, da gestão orientada para resultados, da profissionalização da gestão, da
valorização do servidor público e do aperfeiçoamento dos processos administrativos;
como desdobramentos das ações de reestruturação do estado (RIO DE JANEIRO,
2007b).
Em razão dessas ações de reestruturação do Estado, foi criado o Instituto
Estadual do Ambiente (INEA) com o objetivo de modernizar o setor público ambiental
que se revelava como decadente, obsoleto, desarticulado e de baixa qualidade, a
partir da fusão de três órgãos ambientais e da junção das agendas marrom (controle
da poluição), verde (conservação e recuperação dos recursos florestais) e azul
(gestão das águas) (RIO DE JANEIRO, 2007b).
Nesse contexto, “[...] o planejamento estratégico representa o passo inicial do
processo, funcionando como o eixo central das transformações”, já que essa
ferramenta permite “[...] o acompanhamento e o controle dos resultados [...]” (RIO DE
JANEIRO, 2007b, p. 6). A partir dele, as suas diversas unidades administrativas
comunicarão às suas equipes os objetivos e metas específicos. Com isso, os
membros dessas equipes comporão individualmente ou em equipe os seus objetivos
e metas, acordados com cada gestor (MARRAS; TOSE, 2012). Por consequência, a
fim de identificar o grau de alcance dos objetivos e metas acordados, promoveu-se a
introdução da metodologia de avaliação institucional, por equipes e individual. Em
contrapartida, como forma de motivar o seu quadro de pessoal e no sentido de orientálos para o alcance desses resultados, instituiu-se uma gratificação em razão de seu
desempenho, devida somente mediante a celebração de contrato de gestão.
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1.1.2 O Instituto Estadual do Ambiente (INEA)
Por intermédio da Lei Estadual n° 5.101 (RIO DE JANEIRO, 2007a), o INEA,
em 12 de janeiro de 2009, deu início as suas atividades com o objetivo de incutir maior
eficiência na preservação do meio ambiente do estado do Rio de Janeiro, tendo em
vista que o cenário anterior era incompatível com os novos desafios que se
apresentaram em razão do desenvolvimento sócio-econômico-ambiental e com as
aspirações da sociedade fluminense.
A criação do INEA implicou a extinção e da Fundação Estadual de Engenharia
do Meio Ambiente, da Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas e da
Fundação Instituto Estadual de Florestas, com a consequente transferência de suas
competências e atribuições (RIO DE JANEIRO, 2007a).
Logo após a sua instituição, o INEA deu início ao processo de discussão a
respeito da regulamentação da Lei de sua criação, culminando com a edição do
Decreto Estadual n° 41.628 (RIO DE JANEIRO, 2009), que estabeleceu a sua
estrutura organizacional, sua forma de organização e suas competências. Por
conseguinte, o INEA adotou diversas ações estruturantes, tais como: identificação dos
projetos e atividades prioritárias, mapeamento dos principais processos de trabalho,
capacitação de todo o corpo gerencial em gestão de equipes e projetos e treinamento
de todo o corpo funcional em trabalho de equipe.
Complementarmente, foram realizadas reuniões gerenciais, oficinas técnicas,
visitas de orientação e treinamentos diversos sobre planejamento, estruturação de
equipes e as formas de se obter o resultado esperado. Paralelamente, promoveramse adequações na estrutura organizacional, a instituição do regimento interno, a
melhoria de seus procedimentos e atividades, a estruturação do Portal e Intranet do
Instituto, dentre outras ações (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2009).
Tais ações estruturantes e complementares culminaram com a aprovação do
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do INEA, por força da Lei Estadual n° 6.101
(RIO DE JANEIRO, 2011a), com a consequente instituição da gratificação de
desempenho institucional.
A gratificação de desempenho institucional fundamenta-se no alcance de
resultados institucionais e por equipes do INEA, como forma de promover uma cultura
orientada em planejar, monitorar e avaliar os resultados das atividades desenvolvidas,
de modo a fortalecer e valorizar seu quadro de pessoal e, por conseguinte, prestar
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melhores serviços à sociedade. Tal gratificação é devida aos seus integrantes, desde
que haja contrato de gestão ou instrumento similar em vigor celebrado com o Estado
do Rio de Janeiro ou suas Secretarias de Estado.
A promulgação da Lei Estadual n° 6.101 fundamentou a celebração do primeiro
contrato de gestão entre o INEA e a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), no
exercício de 2012, o qual estabeleceu compromissos e especificou resultados
institucionais e por equipes a serem alcançados pela instituição. Desde então, a cada
exercício subsequente, o INEA ordena as suas ações estratégicas e as linhas de
atuação no sentido de alcançar os compromissos e resultados acordados com o
Governo do Estado, a cada ciclo de desempenho, a partir do estabelecimento de
indicadores de desempenho e metas de resultado por intermédio da celebração dos
contratos de gestão (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2011).
A definição dos indicadores institucionais e estratégicos e dos indicadores de
desempenho por equipes do INEA deu-se a partir do(a): a) levantamento das
expectativas dos dirigentes em relação ao Planejamento Estratégico do INEA; b)
identificação dos principais resultados institucionais e por equipes obtidos durante os
exercícios de 2009, 2010 e 2011; e c) identificação dos principais resultados
vislumbrados pelos gestores de equipe em relação aos próximos exercícios
(FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2012).
Nesse caso, as propostas de contrato de gestão se basearam no entendimento
de que a orientação para resultados se constitui numa ferramenta primordial para a
melhoria da gestão pública. Intentou-se com isso alterar o controle tradicional –
hierárquico e burocrático – para um controle baseado em resultados, que desse
suporte aos gestores do INEA para planejar, produzir, avaliar, comunicar resultados
e, quando necessário, corrigir desvios, além de assumir compromissos institucionais
específicos e garantir o alinhamento entre suas ações e os objetivos estratégicos do
Governo do Estado do Rio de Janeiro (INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE,
2013d).
Outro instrumento importante utilizado para a pactuação dos indicadores e
metas com as equipes internas são os acordos de resultados, parte integrante do
contrato de gestão, os quais são celebrados por todas as coordenadorias, gerências
e gabinetes de diretoria com a direção da instituição, tendo a participação de todos os
servidores do Instituto (INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, 2013b).
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Por intermédio desse instrumento, intenta-se municiar o gestor de informações
que o auxiliem na identificação de desvios na execução dos compromissos acordados
e, consequentemente, o possibilitem antever soluções para os problemas que se
apresentarem e a traçar planos para o desenvolvimento dos servidores sob sua
responsabilidade.
No entanto, toda mudança organizacional tem por característica intrínseca
provocar reações distintas nas pessoas, já que tende a ser interpretada como algo
desconhecido e que pode trazer perturbação à sua segurança e tranquilidade. No
caso específico do INEA não foi diferente. Porém, tal comportamento era esperado
pela instituição e até pode ser entendido como natural, tendo vista a imposição de
maiores desafios e do maior controle nos resultados alcançados, ainda mais em se
tratando do serviço público estadual, agravado pela diversidade de cultura
organizacional das três instituições extintas. Isto representou um desafio para todos
os envolvidos nesse processo de mudança organizacional.

1.2 OBJETIVO DA AVALIAÇÃO, QUESTÃO AVALIATIVA E JUSTIFICATIVA DO
ESTUDO
O presente estudo avaliativo teve por objetivo avaliar a metodologia de
contratualização de resultados adotada pelo INEA, no período de 2012 a 2014, como
ferramenta de planejamento e gestão voltada para a melhoria da qualidade e
eficiência de seus serviços prestados.
O objetivo inicial derivou de uma indicação por parte do próprio interessado,
isto é, do núcleo de monitoramento e avaliação da metodologia de contratualização
de resultados, órgão colegiado responsável pelo monitoramento do programa. Com
isso, intentou-se assegurar a apropriada coleta de dados com base em suas
necessidades; caso contrário, este estudo avaliativo deixaria de atender ao padrão de
utilidade. Dessa forma, objetivou-se julgar o valor da referida metodologia, em
determinado contexto, de modo a contribuir com o processo decisório da instituição,
visando ao aprimoramento do programa (ELLIOT, 2014; PENNA FIRME, 2014).
O estudo justificou-se, inicialmente, pela intenção da instituição em aprimorar
seu recente programa de contratualização de resultados, diante das recomendações
apresentadas nos pareceres técnicos do comitê de avaliação, instância responsável
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pela avaliação do programa. Essas recomendações motivaram a solicitação deste
estudo avaliativo por parte do núcleo de monitoramento e avaliação estratégica.
A ausência de uma avaliação formal, estruturada e criteriosa desse programa
sobre a metodologia de contratualização de resultados adotada pelo INEA, por si só
representa uma situação-problema, por impossibilitar um processo decisório
estruturado por parte dos gestores desse programa, seja por decisões relativas à sua
melhoria, de caráter formativo, seja por decisões relativas à sua continuidade, ao seu
encerramento, à sua ampliação ou até mesmo à sua redução, de caráter somativo
(WORTHEN; SANDRES; FITZPATRICK, 2004).
De forma idêntica, a recentidade do referido instrumento de gestão, no âmbito
dessa administração pública estadual, e a ausência de diretrizes governamentais que
a orientem, embora haja estímulo da prática de gestão, igualmente corroboraram a
realização deste estudo. Ademais, o estudo também se justificou no âmbito social pela
possibilidade de melhoria da organização em análise e na esfera científica como forma
de permitir acesso aos resultados deste estudo pela sociedade.
Já para a condução deste estudo avaliativo e para o alcance de seu objetivo
proposto, fez-se necessária a elaboração de uma questão avaliativa, cuja finalidade
consistiu em produzir respostas para basear o julgamento do valor da metodologia de
contratualização de resultados, servindo, também, como um foco para a sua
condução, caso contrário poder-se-ia comprometer seus resultados (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
Assim, a partir do consenso com o requerente, elencou-se a seguinte questão
avaliativa norteadora deste estudo: Até que ponto a metodologia de contratualização
de resultados foi adotada pela instituição conforme os postulados do referencial
teórico?
Esta questão pode ser classificada, segundo a taxionomia proposta por
Mertens (2010), como de implementação, já que o seu foco esteve voltado para o
desenvolvimento do programa.
As partes interessadas deste estudo avaliativo não só compreendem os
gestores do programa, mas também todo o corpo funcional da referida instituição,
considerando que as recomendações nele contidas produzirão efeitos em todos os
agentes públicos impactados, direta ou indiretamente, pelo programa.
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Da mesma forma, os resultados deste estudo avaliativo também poderão
municiar de informações outros interessados, tais como: gestores de programas
semelhantes nas esferas federal, estadual e municipal, prestadores de serviços de
consultoria em instituições públicas e o meio acadêmico, dada a grande variabilidade
de metodologias de contratualização de resultados adotadas por diferentes
instituições públicas e em virtude de escasso conteúdo específico acerca de seus
componentes básicos ou de boas práticas de gestão, além da baixa disponibilidade
de critérios de julgamento de valor a respeito de tais programas.
Por fim, o estudo torna-se relevante diante da premissa de que as pessoas
possuem papel central na condução das ações organizacionais, que tem por fim
atingir determinados objetivos comuns. Por conseguinte, municiar os gestores do
programa de informações úteis e viáveis com vistas ao seu aprimoramento torna-se
fator crucial para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados e,
consequentemente, para o pleno atendimento das demandas da sociedade.

1.2.1 Delimitação da avaliação
De acordo com o objetivo proposto, este estudo fixou especial atenção nas
principais características dos componentes da metodologia de contratualização de
resultados: a administração por objetivos, a administração pública gerencial, a gestão
pública por resultados e a avaliação de desempenho com foco em metas e resultados,
assim como nas limitações existentes da referida metodologia, no âmbito do INEA.
Desta forma, não foram objetos de estudo: as demais metodologias adotadas
por outras instituições públicas estaduais, nem o contexto na qual estão inseridas e
destas sofrem influências diretas e indiretas.
A delimitação deveu-se, principalmente, a dois motivos: em razão do tempo
necessário ao estudo das demais metodologias adotadas pelo Estado do Rio de
Janeiro e em função da restrita disponibilidade de recursos para sua execução.
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2 A CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS
Neste capítulo, é apresentado o referencial teórico selecionado a partir da
literatura existente, com a finalidade de permitir uma melhor compreensão do objeto
deste estudo avaliativo, a metodologia de contratualização de resultados.
A seguir, promoveu-se uma descrição global e sucinta do objeto a partir da
apresentação

da

forma

como

a

instituição

regulamenta

o

processo

de

contratualização de resultados, ou seja, seus componentes, procedimentos, objetivos
e resultados esperados, mediante consulta a documentos oficiosos relativos ao
programa.

2.1 ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS
A Administração por Objetivos é uma técnica administrativa que se caracteriza
pela orientação de toda a ação de uma organização para o alcance de determinados
objetivos. Os objetivos representam as intenções quantitativas ou qualitativas a serem
conseguidas pela organização, em certo prazo, elencados de acordo com seus
valores, políticas, diretrizes e análises (DECOURT; NEVES; BALDNER, 2012).
A fixação desses objetivos ocorre mediante um processo em que os superiores
e subordinados identificam e negociam objetivos comuns, definem as áreas de
responsabilidade de cada um em termos de resultados esperados e utilizam essas
medidas como guias para a operação das atividades (ODIORNE, 1977).
Nesse sentido, esta técnica administrativa exige dos integrantes de uma
organização:

“[...]

mais

participação

nos

destinos

da

empresa,

maior

comprometimento com os resultados e a necessidade de auto-avaliação, no sentido
de cada um estar permanentemente aferindo a consecução dos seus objetivos.”
(BERGAMINI; BERALDO, 2013, p. 89).
Os objetivos estabelecidos possuem a finalidade de: a) organizar e explicitar a
prática administrativa mediante poucos preceitos gerais; b) prever o comportamento
organizacional; c) avaliar a adequação das decisões dos administradores; d) permitir
a análise do desempenho da organização, setor e indivíduo; e e) subsidiar o
aperfeiçoamento da atuação administrativa. Para tanto, devem explicitar o resultado
que se pretende alcançar e a situação que se pretende transformar, devendo ser
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expressos de forma clara, concisa e determinante (DRUCKER, 2003; PALUDO,
2010).
No entanto, o estabelecimento desses objetivos só será necessário para
aquelas “áreas cujos resultados e desempenho afetem de maneira direta e vital a
sobrevivência e a prosperidade da empresa.” (DRUCKER, 2003, p. 60). Assim, os
objetivos destas áreas-chave nortearão quais os resultados que a organização deverá
almejar e determinarão a forma pela qual irá perseguir estas metas. Nesse sentido,
as pessoas concentrarão suas energias nas questões essenciais da organização.
Os objetivos organizacionais são construídos em forma de hierarquia e
interligados um no outro, isto é, primeiro são definidos os objetivos estratégicos e, com
base nestes, são definidos os objetivos departamentais e a seguir os objetivos
individuais, de modo que os objetivos individuais permitam o alcance dos objetivos
departamentais e que estes contribuam para o alcance dos estratégicos, dentro de
uma lógica de causa e efeitos (PONTES, 2014; LODI, 1977; HUMBLE, 1976).
Contudo, a dificuldade dessa prática administrativa não consiste em determinar
os objetivos de uma organização, de um setor ou de uma pessoa, mas sim no modo
como serão estabelecidos, já que os parâmetros utilizados determinarão: o que será
medido e avaliado em cada área, qual será o padrão de medida a ser utilizado e o
nível de atenção que cada área irá receber (DRUCKER, 2003).
O intervalo de tempo dos objetivos de uma organização variará em função de
cada contexto ambiental e de cada natureza de negócio. De forma idêntica, cada setor
exigirá um intervalo de tempo diferente. Sendo assim, é recomendável que uma
organização equilibre os objetivos de futuro imediato com os objetivos de futuro
longínquo (DRUCKER, 2003).
De acordo com Marras e Tose (2012), a Administração por Objetivos
proporcionou um maior compromisso das pessoas com a estratégia da organização.
Para tanto, os objetivos devem ser: a) específicos (concretos, claros e de fácil
entendimento); b) mensuráveis (quantificáveis); c) alcançáveis (compatíveis com a
realidade); d) realistas (desafiadores, mas viáveis); e) temporais (prazo intermediário
ou final determinado); f) relevantes (maiores impactos nos resultados) e f) coerentes
(congruentes com a missão, visão e estratégia) (MARRAS; TOSE, 2012; DECOURT;
NEVES; BALDNER, 2012; LODI, 1977).
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Da mesma forma, segundo Hampton (1983 apud PONTES, 2014), um
enunciado só passa a ser de fato um objetivo quando este: a) é específico e realista;
b) pode ser verificável; c) possui data-limite para o seu alcance; e d) inclui metas
intermediárias.
Por outro lado, a Administração por Objetivos, assim como qualquer técnica
administrativa,

dá

origem

a

disfunções

quando

utilizada

indevidamente,

principalmente, pela combinação de objetivos incompatíveis com o potencial, muito
em função da imposição dos objetivos e diante da dificuldade em abandonar objetivos
não mais essenciais (PONTES, 2014).
De modo a não fracassar com a Administração por Objetivos, a organização
deve: a) obter a participação da alta direção e de todas as pessoas envolvidas; b)
permitir a ampla participação das partes interessadas em todas as fases do programa;
c) abarcar a vasta amplitude de objetivos em todos os níveis organizacionais; d)
concentrar a atuação organizacional no alcance dos objetivos globais da organização,
sem ignorar o alcance dos objetivos pessoais dos gerentes e dos demais indivíduos;
e) insistir em resultados quantificáveis e mensuráveis, sem deixar de reconhecer a
importância do estabelecimento dos resultados qualitativos; f) aplicar o programa de
maneira global, em todas as unidades, e vertical, em todos os níveis hierárquicos; g)
definir com precisão o que se almeja atingir nos âmbitos global, setorial e individual;
h) incentivar, acompanhar e revisar de modo constante o programa; i) promover a
mudança de comportamento ao invés da mudança de atitudes; j) dirimir tanto os
problemas do grupo quanto os problemas dos indivíduos; l) aproveitar os dados e
informações produzidos pelo programa para a elaboração de planos econômicos e de
planos de treinamento; e m) introduzir novos sistemas de controle e de informação,
removendo parte dos já existentes (HUMBLE, 1976).
Igualmente, as organizações devem possuir o entendimento de que a
Administração por Objetivos pode apresentar alguns inconvenientes, dentre eles: a) o
desdobramento dos objetivos ao longo da hierarquia faz com que os gerentes se
concentrem no alcance dos resultados de sua área de forma isolada, em prejuízo da
colaboração comum entre os diversos setores; b) a ênfase nos resultados de curto
prazo leva os gerentes a pensar em objetivos menos tangíveis e ao entendimento de
que os resultados de longo prazo são responsabilidade única e exclusiva da alta
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direção; e c) a promoção com base em objetivos provoca no gerente a busca por
resultados imediatos, em detrimento dos resultados de longo prazo (LODI, 1977).
No entanto, a redução dos inconvenientes da Administração por Objetivos pode
ser obtida por meio das seguintes recomendações:

1. Fixar objetivos, tendo em conta tanto as necessidades a curto prazo
como as a longo prazo. 2. Aumentar a preeminência da estratégia
sobre a prática, [...], de modo que a direção da empresa possa
encontrar um equilíbrio justo entre decisões operativas correntes e as
decisões de caráter estratégico. 3. Desenvolver um método para
avaliar e premiar tanto o desempenho a curto prazo como a longo
prazo. 4. Liberalizar a educação dos executivos, tornando-os mais
conscientes das crescentes necessidades sociais de nosso tempo,
mais sensíveis ao impacto da empresa sobre a sociedade, de modo a
reduzir a miopia e o exclusivismo financeiro com que o gerente vê a
sociedade em que está. (LODI, 1977, p. 60).

Assim, caso uma organização não se atente para o uso indevido da
Administração por Objetivos, ela poderá provocar mais ansiedade, maior burocracia e
uso mais intenso da racionalização como mecanismo para justificar desempenhos
insatisfatórios, ao invés de produzir maior coesão grupal, melhoria no relacionamento
entre superior e subordinado, coerência na prática administrativa e elementos mais
fidedignos para a gestão do capital humano (BERGAMINI; BERALDO, 2013).
Sob outra perspectiva, quando bem adotada, a Administração por Objetivos
proporciona os seguintes benefícios: a) melhora o planejamento da organização; b)
propicia maior clareza quanto aos resultados esperados; c) possibilita a definição das
responsabilidades individuais e compartilhadas; d) contribui para a maior
compreensão dos processos de trabalho pelos indivíduos; e) permite o maior
comprometimento e motivação por partes dos indivíduos; f) fornece meios para a
medição da contribuição individual; g) favorece o esforço coordenado e o trabalho
mais participativo; e h) facilita a avaliação do desempenho mais objetiva e ajuda a
identificar potencial de desenvolvimento (ODIORNE, 1977; PONTES, 2014).
Nesse sentido, programas bem-sucedidos de Administração por Objetivos
devem, necessariamente, contemplar as seguintes condições: a) ênfase na
formulação de objetivos consensuais; b) frequente interação e retroação entre
superiores e subordinados; c) acompanhamento constante acerca do progresso dos
objetivos; d) remoção de obstáculos ao alcance dos objetivos; e) revisão dos objetivos,
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quando necessário; f) ampla oportunidade de participação por todas as partes
interessadas, ainda que as decisões finais permaneçam na cúpula da organização
(HELLRIEGEL; SLOCUM, 1996).
Dentre as limitações da administração por objetivos podem ser destacados o
dispêndio considerável de tempo de dedicação, a utilização individual em detrimento
das equipes de trabalho e a dificuldade em estabelecer objetivos para aqueles que
desempenham atividades simples e rotineiras (PONTES, 2014).
Por último, o estabelecimento de objetivos só é útil na medida da capacidade
dos integrantes de uma organização em entendê-los e interpretá-los. Nessa
perspectiva, a comunicação organizacional desempenha um papel relevante no
sentido de informar a sua razão de existir e explicitar a sua expectativa para com o
desempenho individual e coletivo, de modo a torná-los compreensíveis para as
pessoas de todos os níveis (DRUCKER, 2003; CAVALCANTI et al., 2009).
Outro instrumento de inteligibilidade para os integrantes da organização
consiste no desdobramento dos objetivos em metas. As metas são expressões
numéricas que representam o estado futuro do desempenho desejado, ou seja,
indicam o progresso e a consecução dos objetivos durante certo período (THIRYCHERQUES; PIMENTA, 2015; BRASIL, 2009).
Para tal fim, as metas devem ser factíveis, desafiadoras, diretas, negociáveis e
capazes de representar tendências, além de serem fundamentadas em séries
históricas e em referenciais comparativos (benchmarks) (BRASIL, 2009).
As metas podem: “[...] ser expressas em termos de volume, comprimento, grau,
alcance, dimensão, tamanho, largura, altura ou qualquer medida que permita efetuar
cálculos e comparações.” (THIRY-CHERQUES; PIMENTA, 2015, p. 21).
Em seguida, celebram-se indicadores que devem se constituir em prova de que
os objetivos e metas foram alcançados. Um bom indicador precisa ser: objetivamente
verificável, essencial, diretamente imputável ao objetivo e diferençável dos
indicadores dos demais níveis (THIRY-CHERQUES; PIMENTA, 2015).
Além dessas características, os indicadores devem possuir outros atributos que
lhe garantem qualidade. Devem ser: a) úteis para os tomadores de decisão; b)
representativos daquilo que se realmente deseja medir; c) confiáveis do ponto de vista
da fonte de obtenção dos dados, bem como de seus métodos de coleta e
processamento; d) disponíveis no tocante à obtenção dos dados; e) econômicos sob
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a perspectiva da relação de custos de obtenção e benefícios decorrentes; f)
compreensíveis na forma de comunicação perante o público-alvo; g) estáveis ao longo
do monitoramento sistemático e constante; h) tempestivos sob a ótica de se obter
informações atualizadas no momento oportuno; i) sensíveis às variações decorrentes
das intervenções; j) seletivos sob o ponto de vista das principais variáveis
estratégicas; l) investigativos de modo a permitir juízos de valor; e m) comparáveis
com as referências internas ou externas, bem como séries históricas (UCHOA, 2013;
BRASIL, 2009).

2.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL
A Administração Pública Gerencial ou Nova Administração Pública resulta de
vários esforços governamentais no sentido de incutir maior eficiência e eficácia ao
aparelho do Estado por meio de medidas como: austeridade fiscal, produtividade
pública, mecanismos alternativos de prestação de serviços, reestruturação de órgãos
burocráticos, redefinição de missões organizacionais, organização de fluxos
integrados de processos e descentralização do processo de tomada de decisão
(DENHARDT, 2012).
Com isso, a administração pública gerencial representa um rompimento com a
administração pública burocrática; entretanto, isto não significa que a primeira
renegue todos os princípios da segunda; pelo contrário, a principal distinção entre elas
se dá na sua forma de controle, a qual deixa de basear-se nos processos para
concentrar-se nos resultados (BRASIL, 1995).
Nesse sentido, a atuação do aparelho do Estado passa a se orientar para o
cidadão e para a obtenção de resultados, por meio das estratégias de
descentralização das atividades e da delegação de autoridade e de responsabilidade
aos gestores públicos, além do incentivo à criatividade e à inovação. Para tanto,
pressupõe que os servidores públicos são merecedores de um grau real ainda que
limitado de confiança, de modo que o gestor público tenha liberdade para escolher os
meios mais apropriados ao cumprimento dos indicadores e metas acordados, em vez
de ater-se a fixação de metas e procedimentos em lei (BRESSER-PEREIRA, 1996).
Essa estratégia de responsabilização dos gestores públicos (delegação de
autoridade e de responsabilidade), em contrapartida a maior autonomia das entidades
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executoras das políticas públicas na gestão das estratégias globais, compreende
cinco elementos:

[...] definir os objetivos da organização e suas unidades operacionais;
descentralizar as responsabilidades operacionais; atenuar as normas
de gestão e os controles realizados a priori; reforçar os controles a
posteriori, a avaliação dos resultados e o sistema de sanções; e
estabilizar a relação negociada entre o centro e a periferia através da
contratação.
(FUNDAÇÃO
ESCOLA
NACIONAL
DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 1993, p. 22).

Assim, a estratégia do aparelho do Estado passa a orientar-se:

(1) para a definição precisa dos objetivos que o administrador público
deverá atingir em sua unidade, (2) para a garantia de autonomia do
administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e
financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa
atingir os objetivos contratados, e (3) para o controle ou cobrança a
posteriori dos resultados. (BRASIL, 1995, p. 16).

Diante dessa nova orientação, o Estado passa a exercer um rígido e
permanente controle sobre esses resultados contratados junto aos órgãos
descentralizados. A ferramenta utilizada para tal é o instrumento jurídico denominado
contrato de gestão (BRESSER-PEREIRA, 1996).

Os contratos de gestão são instrumentos que explicitam metas de
desempenho para as organizações estatais e conferem maior
autonomia a seus gestores que, no lugar de serem monitorados em
relação aos procedimentos adotados, passam a ser cobrados no que
diz respeito ao alcance das metas adotadas. (PARADELA; COSTA,
2013, p. 84).

No entanto, para que um programa de Administração Pública Gerencial seja
bem-sucedido deve, necessariamente, contemplar as seguintes condições:

[...] definir racionalmente os resultados que se pretende alcançar,
alocar os recursos necessários, estabelecer critérios e indicadores de
desempenho para medir as realizações, e depois cobrar resultados
efetivos na gerência de recursos públicos: que envolvem tanto o gestor
e o servidor, quanto o resultado global da organização. (PALUDO,
2010, p. 272).
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Da mesma forma, um bom programa de Administração Pública Gerencial pode
ser entendido como aquele que: define os seus objetivos com clareza, recruta os
melhores integrantes, treina permanentemente o capital humano, desenvolve
sistemas de motivação, promove autonomia gerencial e, ao final, cobra os resultados
(BRASIL, 1995).
Para isso, torna-se condição essencial para a boa gestão a redução dos níveis
hierárquicos da estrutura organizacional pública e a clara definição dos setores de
atuação do Estado, por meio da promoção da descentralização das ações
governamentais a outros entes, sejam estes públicos ou privados, como forma de
deslocar a ênfase dos meios para os fins (BRASIL, 1995; MATIAS-PEREIRA, 2012).
À vista disso, o aumento da governança do Estado dar-se-á pelo
direcionamento de suas ações para a condução dos serviços exclusivos do Estado,
isto é, aquelas cujo Estado exerce o poder extroverso (poder de regulamentar,
fiscalizar, fomentar etc.), a partir da transformação das autarquias e fundações em
agências autônomas, geridas segundo um contrato de gestão, no qual:

[...] o dirigente escolhido pelo Ministro segundo critérios rigorosamente
profissionais, mas não necessariamente de dentro do Estado, terá
ampla liberdade para administrar os recursos humanos, materiais e
financeiros colocados à sua disposição, desde que atinja os objetivos
qualitativos e quantitativos (indicadores de desempenho) previamente
acordados. (BRASIL, 1995, p. 46).

De modo complementar, caberá ao Estado deixar aquelas funções que lhe são
próprias, porém não exclusivas, para a propriedade pública paraestatal (organizações
sociais e não governamentais), e aquelas funções que não lhe são próprias, como a
produção de bens e serviços para o mercado, isto é, para a iniciativa privada (BRASIL,
1995).
Portanto, diante de todo o exposto, o modelo gerencial requer uma ampla
reforma na forma de atuação do Estado por meio de um novo governo: a) catalizador,
no sentido de dirigir os atores a um equilíbrio calculado sobre recursos disponíveis e
necessidades em oposição à condução restrita pelo seu núcleo estratégico; b) próprio
da comunidade, mediante a transferência da propriedade pelas iniciativas aos atores
em vez de apenas servi-los com soluções preconcebidas; c) competitivo, por meio do
estímulo à competição entre os diversos prestadores de serviços (público, privado e
não governamental); d) movido por missões, por intermédio da definição dos fins a
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que as organizações se destinam e para as quais se dedicam; e) orientado por
resultados, mediante a concentração dos esforços para o alcance de resultados em
vez de concentrar-se no controle dos recursos; f) voltado para o consumidor, a partir
do foco na satisfação das necessidades dos cidadãos e não nas necessidades da
burocracia; g) empreendedor, com base no conceito de lucro no setor público em que
as despesas atuais e futuras devem ser suportadas pela geração de receitas; h)
previdente, por via da prevenção do problema em sua origem e não na remediação
de suas consequências; i) descentralizado, por conta da substituição da hierarquia
burocrática pela participação dos envolvidos e pelo trabalho em equipe; e j) orientado
para o mercado, na direção de impulsionar mudanças no ambiente via forças do
mercado (DENHARDT, 2012).
Por último, nessa perspectiva, esse novo modelo de gerir a res publica
caracteriza-se pela: a) confiança e descentralização da decisão; b) flexibilização da
gestão; c) autonomia na gestão dos recursos; d) predominância dos valores da
eficiência e da qualidade na prestação dos serviços; e) orientação para o
cliente/cidadão; f) controle dos resultados; g) descentralização das funções; h)
horizontalização de sua estrutura; i) avaliação sistemática; j) recompensa pelo
desempenho; l) incentivo à criatividade; m) capacitação permanente; e n)
desenvolvimento de cultura gerencial (BRASIL, 1995; MATIAS-PEREIRA, 2012).

2.3 GESTÃO PÚBLICA POR RESULTADOS
O modelo contratual surgiu em função do fracasso da dicotomia entre o Estado
paternalista amplo e o Estado liberal mínimo. Este modelo corresponde a uma posição
intermédia entre o primeiro modelo, hierárquico e autoritário, baseado no comando e
controle e o segundo modelo, descentralizado e de delegação ampla, baseado na
responsabilização.
Com isso, as relações administrativas baseadas em subordinação e em
determinações unilaterais deram lugar a novas relações pautadas pela discussão
entre os envolvidos mediante ampla negociação com as partes interessadas.
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Assim, o modelo contratual:
[...] reconhece as limitações de ambos os modelos e representa um
compromisso (negociado entre partes) que regula as relações entre o
núcleo estratégico, que é o formulador das políticas, e as entidades
descentralizadas, que as executam. (SADER; DUFFLES, 2014, p. 45).

Desse modo, o modelo contratual requer a clara distinção entre o papel do
principal, o ente detentor do processo decisório, formulador das políticas públicas e
responsável pelos resultados, com o papel do agente, a entidade executora que põe
em prática as políticas públicas e seus resultados, segundo critérios de quantidade e
qualidade estabelecidos pelo principal. Caso contrário, a não distinção dos papéis
pode acarretar confusão de responsabilidades, por meio da dissipação fragmentária
dos esforços dos servidores entre as atividades concorrentes de concepção e
execução destas políticas (TROSA, 2001; MARTINS; MARINI, 2010).
Nesse sentido, “[...] são atribuídos metas e padrões de desempenho pelos
quais seus administradores são responsabilizados. Assim, a superestrutura planeja e
controla, enquanto que a microestrutura executa.” (MINTZBERG, 1998, p. 157).
Nesse contexto, o instrumento do contrato de gestão configura-se como um
regulador dessas relações e responsabilidades mediante um compromisso contratual,
consensual e relacional que se pauta no alcance de determinados objetivos,
indicadores e metas, tendo como contrapartida a maior autonomia administrativa ou a
gratificação por resultados (PAULA, 2005; TROSA, 2001; PALUDO, 2010; FALCÃO;
GUERRA; ALMEIDA, 2013).

De um modo geral, a regulação é vista como uma função essencial
para a manutenção do equilíbrio de qualquer sistema (físico ou social)
e está associada aos processos de retroação (positiva ou negativa). É
ela que permite ao sistema, através dos seus órgãos reguladores,
identificar as perturbações, analisar e tratar as informações relativas a
um estado de desequilíbrio e transmitir um conjunto de ordens
coerentes a um ou vários dos seus órgãos executores. (BARROSO,
2005, p. 728).

No entanto, o contrato de gestão não deve ser confundido com o próprio plano
estratégico das instituições públicas, pelo contrário, configura-se em um instrumento
que apenas formaliza o acordo de resultados entre os partícipes. Logo, o acordo de
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resultados apenas fixa os fins (objetivos) que a instituição deve perseguir, quanto aos
meios (estratégia) para alcançá-los cabe ao agente defini-los por intermédio de planos
de ação (o que, por que, como, onde, quando, quem e quanto).
O modelo de gestão que se apresentou como a resposta mais adequada para
sustentar esse novo perfil da administração pública foi a gestão pública por resultados.
A gestão pública por resultados é um modelo no qual as autoridades de um escalão
superior delegam maior autoridade e concedem maior autonomia aos gestores
públicos a elas subordinados, mediante a definição de resultados que devem ser
alcançados (PARADELA; COSTA, 2013).
O fator de destaque da gestão pública por resultados reside no fato de esta
conciliar as concepções políticas com as estratégicas, cabendo ao principal a
responsabilidade pela primeira e ao agente a responsabilidade pela segunda. Na
concepção política, determina-se o cenário desejado e adotam-se as decisões
políticas requeridas para a sua consecução. Nesta etapa, promove-se a análise dos
cenários com o levantamento dos pressupostos básicos e das hipóteses de conflito
para cada cenário. A seguir, definem-se as políticas e as formas de controle dos
resultados. Na concepção estratégica não mais se indaga o que fazer, mas sim como
fazer, ou seja, fixam-se as estratégias a serem seguidas. Nessa etapa, promove-se a
análise das trajetórias estratégicas e das opções estratégicas com o estabelecimento
das diretrizes estratégicas. A seguir, definem-se os planos de ação para o alcance
dos resultados acordados (MATIAS-PEREIRA, 2012).
Isto posto, cumpre registrar que alguns pressupostos devem ser observados
para que o modelo contratual seja bem-sucedido, dentre eles: a) o domínio das ações
do contratado por parte do contratante para que este promova o alinhamento
estratégico entre as esferas de Governo e, posteriormente, tenha condições de
acompanhar e avaliar o que contratou; b) a clara definição dos resultados a serem
perseguidos e de seus processos de gerenciamento, monitoramento e avaliação; c) o
maior compromisso quanto ao alcance dos resultados e a maior responsabilidade
quando da prestação de contas; d) o estabelecimento de indicadores tanto de
processos (esforço) quanto de resultados (impacto); e) a busca incessante pela
melhor relação custo/eficácia; f) o diálogo contínuo entre as partes para definir os
melhores padrões de qualidade e determinar o que é possível ou não; g) a prática de
parceria entre as partes para retificar os problemas em tempo hábil; e h) a
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consideração das múltiplas dimensões do desempenho (os recursos, as ações, os
produtos e os resultados) (SADER; DUFFLES, 2014; TROSA, 2001; BRASIL, 2009).
Ademais, no tocante ao ambiente externo, torna-se indispensável que: a) os
seus resultados sejam amplamente divulgados; b) haja total transparência nas ações
governamentais e na prestação de contas à sociedade; c) seja garantida a
participação cidadã na concepção política; d) a satisfação do cidadão-usuário seja
verificada; e) as informações produzidas sejam, suficientemente, válidas para o
processo decisório e melhoria da gestão pública; e f) os objetivos, indicadores e metas
sejam compreendidos por todos os setores da sociedade (PALUDO, 2010; MATIASPEREIRA, 2012).
Já no tocante ao ambiente interno, exige-se que: a) a aferição do desempenho
seja altamente seletiva para gerar decisões tempestivas; b) os indicadores sejam
construídos a partir de dados existentes e tratados dentro de padrões aceitáveis de
precisão e qualidade na produção das informações; c) as metas sejam alcançáveis,
desafiadoras, diretas, negociáveis e fundamentadas em séries históricas, em
tendências e em referências; d) o processo de medição seja voltado para a melhoria
do desempenho; e e) o modelo de mensuração seja claro no que se pretende medir e
suficiente para definir o desempenho (BRASIL, 2009; MATIAS-PEREIRA, 2012).
Para tanto, torna-se imprescindível a regulação do sistema, o qual ocorre em
três estágios. No primeiro estágio, há a verificação daquilo que foi realizado com o
que foi previsto por meio da identificação dos atrasos, da insuficiência de meios e dos
desvios de objetivos. No segundo estágio, promove-se um juízo de valor acerca da
efetividade das ações, isto é, sobre a pertinência dos objetivos programados.
Finalmente, no terceiro estágio, promove-se a correção na execução dos planos e,
quando necessário, a modificação nas políticas concebidas (MATIAS-PEREIRA,
2012).
Por último, é preciso se atentar para o fato de que a Gestão Pública por
Resultados por si só não é condição suficiente para a efetividade do aparelho do
Estado, pois não basta:

a) ter uma boa agenda estratégica, nenhuma agenda é autoexecutável; b) desdobrar estratégias, as estratégias não são autoorientadas para resultados e requerem formas mais robustas de
induzimentos e preparação; e c) gerar informações sobre o
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desempenho, é necessário que os agentes envolvidos se apropriem
das informações. (MARTINS; MARINI, 2010, p. 7-8).

Nesse sentido, o sucesso do modelo contratual requer a integração das
pessoas para com a agenda estratégica da organização. Para tanto, torna-se
fundamental que os envolvidos: a) compreendam efetivamente a estratégia
organizacional por meio de um intenso processo de comunicação; b) assimilem por
completo a metodologia de gestão empregada a partir de um processo de educação;
c) captem categoricamente a contribuição de cada unidade e indivíduo no
desempenho global por intermédio de mapas estratégicos gerais e específicos; e d)
conectem-se aos objetivos organizacionais mediante um sistema de remuneração
variável (DECOURT; NEVES; BALDNER, 2012).

2.4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COM FOCO EM METAS E RESULTADOS
Em diversas circunstâncias do cotidiano o ser humano avalia, ainda que de
maneira informal, o que acontece ao seu redor. Entretanto, os administradores
precisam de procedimentos formais de avaliação para que as decisões sejam
racionais, doutra forma, desperdiçar-se-ão muito tempo em decisões orientadas por
conjecturas e não por conhecimento de causa, ou seja, sem sua existência a
estratégia não fará o menor sentido (DRUCKER, 2003; PONTES, 2014).
Por outro lado, a avaliação, por si só, não resolve os problemas identificados,
pois esse é o papel da administração e do gestor que deverão utilizar as conclusões
da avaliação para auxiliá-los nesse processo (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004).
É nesse contexto que se insere a avaliação de desempenho, a qual pode ser
entendida como uma apreciação sistemática de cada pessoa de acordo com o
desempenho de suas atividades, de seus resultados obtidos e do seu potencial de
desenvolvimento. Portanto, traduz-se em um processo de julgar ou estimar valor de
alguém em função de sua contribuição ao negócio da organização, tendo por base o
desempenho comprovado (DRUCKER, 2003; PONTES, 2014).
De forma idêntica, pode ser compreendida como uma metodologia que:

[...] visa, continuadamente, a estabelecer um contrato com os
funcionários referente aos resultados desejados pela organização,
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acompanhar os desafios propostos, corrigir os rumos, quando
necessário, e avaliar os resultados conseguidos. (PONTES, 2014, p.
26).

No entanto, cumpre ressaltar que a avaliação se deve restringir ao desempenho
do indivíduo no trabalho e não a pessoa em si, pois: “Avaliar é julgar; e todo julgamento
requer um padrão definido. Julgar significa aplicar um conjunto de valores. E
julgamentos de valor destituídos de padrões claros, precisos e públicos são irracionais
e arbitrários.” (DRUCKER, 2003, p. 142).
O método de avaliação de desempenho mais praticado pelas organizações é o
que tem como foco a realização de metas e resultados (ou avaliação por objetivos).
Tal método consiste:

[...] na apreciação dos resultados obtidos pelo avaliado em relação a
metas previamente negociadas com a organização. Dessa forma,
avalia-se o esforço e a dedicação dos profissionais, e geralmente essa
medição é feita de forma quantitativa. (MARRAS; TOSE, 2012, p. 12).

O processo de avaliação de desempenho com foco na realização de metas e
resultados inicia-se pelo acordo, entre líder e liderado, dos objetivos, metas e
resultados a serem perseguidos e dos prazos a serem cumpridos pelo último, por um
período de tempo, normalmente, de um ano. Uma vez estabelecidos os objetivos e
prazos, planejam-se as ações requeridas para a sua consecução e combinam-se os
estilos de liderança (dirigir, treinar, compartilhar ou delegar) requisitados para o
alcance de cada objetivo. Então, acordam-se os padrões de desempenho desejados,
ou seja, com que qualidade ou quantidade os objetivos devem ser realizados. Em
seguida, efetua-se a verificação do progresso por meio do registro das principais
ocorrências (positivas ou negativas) com a promoção de reuniões periódicas, de modo
a estimular que o comportamento adequado se repita e que o comportamento
inadequado não se repita. Finalmente, procede-se à avaliação propriamente dita,
mediante discussão do desempenho do liderado (fatores de sucesso ou fracasso)
durante o período avaliado. Neste momento, também, há a determinação dos
objetivos para o próximo período e a celebração do seu plano de desenvolvimento
(PONTES, 2014).
Com isso, a avaliação de desempenho com foco na realização de metas e
resultados pressupõe: a) estabelecimento dos objetivos nos níveis institucional,
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administrativo-gerencial; técnico-operacional e individual; b) amplo conhecimento dos
objetivos organizacionais e do sistema de avaliação; c) estabelecimento de objetivos
consensuais entre superiores e subordinados; d) comprometimento das partes para o
alcance dos objetivos; c) provimento pela organização e pelo gerente dos meios
necessários ao alcance dos objetivos por parte dos integrantes; e) acompanhamento
sistemático do sistema de desempenho; f) frequente medição dos resultados
passíveis de verificação; g) uso intensivo de comunicação clara e construtiva e de
feedback, mediante total transparência nas informações; h) relações de confiança
mútua entre superiores e subordinados e; i) responsabilidade direta da avaliação pelo
superior imediato (MARRAS; TOSE, 2012; PALUDO, 2010; DRUCKER, 2003;
BERGAMINI; BERALDO, 2013; RABAGLIO, 2004; LUCENA, 1992; PONTES, 2014).
Para tanto, as organizações devem perseguir algumas boas práticas para não
fracassarem com a avaliação de desempenho com foco na realização de metas e
resultados, tais como: a) definir apenas os objetivos e os padrões de desempenho e
não os meios para alcançá-los; b) elaborar metas realistas e tangíveis, porém
audaciosas e desafiadoras; c) expressar resultados com a clareza necessária para o
entendimento de seus integrantes; d) definir metas coerentes com os recursos
disponíveis; e) incluir metas intermediárias; f) definir os períodos de duração das
metas; g) estabelecer critérios de revisão das metas, se necessário; h) estipular um
registro de controle para cada meta definida; i) conhecer a natureza de rede das metas
para negociar compromissos; j) registrar os resultados anteriores e projetar os
resultados esperados para as metas de melhoria; l) definir, ao menos, prazos de
execução para as metas de difícil mensuração; e m) formar uma comissão
responsável por aprovar e fixar as metas e ditar a avaliação (MARRAS; TOSE, 2012;
LUCENA, 1992; BERGAMINI; BERALDO, 2013; PONTES, 2014).
Ademais, as organizações devem estar atentas para o fato de que a definição
inadequada dos objetivos, o baixo envolvimento da alta administração, o despreparo
gerencial em gestão de pessoas, a avaliação apenas como método sistemático, o
pouco comprometimento da liderança e a exclusão dos avaliados no processo de
planejamento são fatores que inibem a consecução dos propósitos da avaliação de
desempenho (GIL, 2001).
Contudo, a apreciação do desempenho de uma organização e de seus
integrantes não se reduz ao tratamento quantitativo, ou seja, não se restringe à
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mensuração dos resultados em termos do simples cumprimento ou não de seus
objetivos. Requer, ainda, o tratamento qualitativo para determinar as causas de
eventuais falhas na consecução dos objetivos, ou seja, conhecer a forma como os
recursos pessoais e organizacionais foram utilizados para alcançá-los. Portanto, à
revisão do cumprimento dos objetivos, soma-se a apreciação do comportamento do
indivíduo no alcance dos resultados e do seu potencial de desenvolvimento no futuro
(BERGAMINI; BERALDO, 2013; PONTES, 2014).
Nesse modelo, existe uma parte da avaliação objetiva (quantitativa) e outra
parte da avaliação sujeita a certo grau de subjetividade (qualitativa) por parte do
avaliador (PONTES, 2014).
Por outro lado, diante de seu caráter social, as organizações devem ter o
entendimento de que “cada pessoa é diferente não apenas de todas as demais, mas
de si própria em diferentes momentos, ao longo de sua vida, e em diferentes
situações.” (MAXIMIANO, 2000, p. 268). De todo o modo, a maneira particular pela
qual cada avaliador vê seu avaliado é única em função de seus parâmetros e
consequência de sua história, vivência e experiências pessoais (RABAGLIO, 2004).
Portanto, ao se avaliar o desempenho humano no ambiente organizacional, é
condição necessária, por parte do avaliador, conhecer os impactos que os fenômenos
do comportamento humano possuem nas relações interpessoais. Nesse sentido, as
pessoas devem ser percebidas com base em seus valores, hábitos, emoções,
motivação, interesses, conhecimentos, competências, dentre outros (SOUZA et al.,
2009). “Isso significa que é preciso sensibilizar, conscientizar, orientar tecnicamente e
treinar o avaliador para garantir que a avaliação atinja o objetivo a que se propõe.”
(RABAGLIO, 2004, p. 5).
Sendo assim, é de suma importância que a organização compreenda os
mecanismos que movimentam os seus integrantes no sentido de adotarem
comportamentos favoráveis ou contrários aos interesses da organização, ou seja, os
motivos que resultam em posturas de entrega, de indiferença ou de resistência
(MAXIMIANO, 2000).
De forma complementar, as organizações devem atentar-se para o fato de que:

Experiências passadas, emoções, motivações e outras diferenças
individuais funcionam como filtros que influenciam nossa percepção
do mundo, que se reflete no nosso comportamento. O desempenho
humano decorre do modo como interpretamos os conteúdos
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percebidos, o que pode gerar ou não distorções significativas na
performance. Os elementos significativos são registrados; os
irrelevantes, ignorados, e outros, ainda, são distorcidos ante a
interferência dos filtros perceptuais. (SOUZA et. al., 2009, p. 97).

Assim, diante de todas as recomendações apresentadas, o administrador, ao
apreciar o desempenho de seus integrantes, deve, ainda, no momento da avaliação,
atender às seguintes condições favoráveis:

Comportamento ético, transparência e justiça; [...]; imparcialidade nas
colocações; [...]; foco no período que está sendo avaliado; [...] evitar
uso da subjetividade; usar dados de realidade, exemplificando e
justificando [...]; saber ouvir com atenção, empatia e respeito; fazer
com que o avaliado entenda e aceite que tem pontos a serem
melhorados; estabelecer um compromisso, um plano de ação, com
data para revisão; [...]; nunca usar rótulos [...]; ter foco no positivo [...];
[...]; ajudar as pessoas num plano de desenvolvimento; [...]; orientar
para ações de melhoria; [...]. (RABAGLIO, 2004, p. 8-9).

2.5 A CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS NO INSTITUTO ESTADUAL DO
AMBIENTE
2.5.1 Missão, objetivos e estratégia do Instituto
O INEA é uma entidade integrante da Administração Pública Estadual Indireta,
vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente e submetida ao regime autárquico
especial, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Compete ao INEA a
função de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e
de recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do estado do
Rio de Janeiro.
O Instituto estabeleceu os seguintes orientadores estratégicos:
 Missão, ‘Proteger, conservar e recuperar o meio ambiente do estado do Rio
de Janeiro para promover o desenvolvimento sustentável’;
 Visão, ‘Ser um órgão gestor ambiental de referência, exercendo um papel
estratégico na agenda de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, com quadro
funcional qualificado e valorizado, credibilidade e atuação descentralizada’; e
 Valores,

‘Ética,

Valorização

do

servidor,

Integração,

Efetividade,

Transparência e Respeito à sociedade’ (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2011).
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A estratégia definida pelo Instituto pode ser entendida por meio de três agendas
prioritárias:
 Agenda Marrom, que incorpora os compromissos voltados para o controle
da poluição, envolvendo, dentre outros, o licenciamento, a fiscalização e o
monitoramento da qualidade do ambiente;
 Agenda Azul, que representa os compromissos relacionados com a gestão
das águas, compreendendo os recursos hídricos e os ambientes lacustres e marinhos;
e
 Agenda Verde, que compreende as ações voltadas para a conservação e
recuperação dos recursos florestais, incluindo a flora e a fauna (RIO DE JANEIRO,
2011b).
Em seguida, as ações do Instituto foram norteadas pelo seguinte macro
objetivo: “Implementar as políticas ambientais promovendo a sustentabilidade
ambiental no desenvolvimento econômico por meio da consolidação das agendas
Azul, Verde e Marrom.” (RIO DE JANEIRO, 2011b, p. 391).
A partir do desdobramento deste macro objetivo definiram-se as seguintes
linhas de atuação: a) universalização do saneamento básico; b) prevenção e controle
de cheias e inundações; c) revitalização e conservação de lagoas e baías; d)
preservação da biodiversidade e recuperação dos sistemas florestais; e) promoção de
economia sustentável e de baixo carbono; f) modernização do licenciamento e da
fiscalização ambiental; e g) fomento à informação, a educação ambiental e à gestão
participativa dos recursos ambientais (RIO DE JANEIRO, 2011b).
Por conseguinte, definiram-se as seguintes ações estratégicas: a) assegurar
um quadro permanente qualificado e valorizado; b) ampliar e executar plenamente os
seus recursos financeiros; c) ampliar as ofertas de serviços em áreas estratégicas; d)
consolidar a imagem de excelência organizacional da instituição; e e) promover a
prevenção, proteção e recuperação das agendas marrom, verde e azul.
Por último, a partir de suas agendas prioritárias, os objetivos estratégicos do
INEA foram apresentados segundo um mapa estratégico, por meio de uma
representação gráfica, sob a forma de diagrama, dentro do conceito do balanced
scorecard, conforme apresentado na Figura1:
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Figura 1 – Mapa estratégico do Instituto Estadual do Ambiente

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (2011).

2.5.2 A metodologia de contratualização de resultados
A partir do desdobramento de sua estratégia, o INEA, desde 2012, a cada
exercício, celebra um contrato de gestão como forma de promover o monitoramento
contínuo de seu desempenho institucional, das equipes e dos servidores.
O contrato de gestão é um instrumento jurídico de pactuação de resultados
celebrado entre o INEA e a SEA, com a interveniência da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG), a partir do qual se estabelecem compromissos e
especificam resultados institucionais e por equipes, por meio da fixação de
indicadores de desempenho.
O estabelecimento desses compromissos e resultados é precedido por um
processo de diagnóstico organizacional, que adota o seguinte roteiro: a) indicação dos
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fatores internos e externos; b) descrição das expectativas dos dirigentes; c)
identificação dos principais resultados obtidos nos exercícios anteriores; e d) definição
dos principais resultados vislumbrados para os próximos exercícios.
A metodologia adotada pelo Instituto para a celebração do Contrato de Gestão
foi a Gestão Estratégica Orientada para Resultados, que possui como principal
objetivo: produzir, medir e comunicar resultados de interesse para a sociedade, de
modo a proporcionar maior seletividade e integração das ações, concentração de
esforços, clareza, transparência e visibilidade de resultados.
A metodologia da Gestão Estratégica Orientada para Resultados é sustentada
por meio de quatro pilares conforme apresentado na Figura 2:
Figura 2 – Pilares da gestão estratégica orientada por resultados

Fonte: MACROPLAN (2009).

O processo de trabalho da metodologia da Gestão Estratégica Orientada para
Resultados é composto por quatro subprocessos: o direcionamento, a contratação, a
execução e a avaliação conforme apresentado na Figura 3:
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Figura 3 – Direcionamento, contratação, execução e avaliação da estratégia

Fonte: O autor (2015).

A etapa de direcionamento compreende a análise das variáveis externas e
internas, culminando com a formulação da estratégia de atuação. A etapa de
contratação compreende o planejamento e organização de projetos e atividades para
o alcance dos resultados pretendidos, por meio da definição das responsabilidades,
recursos e indicadores com as partes envolvidas. A etapa de execução, no tocante à
gestão dos resultados, projetos e atividades, sejam estes finalísticos ou de apoio,
compreende as atividades de gerenciamento, na qual se transformam as intenções e
ações planejadas e pactuadas em resultados reais, e de monitoramento, na qual se
provocam decisões em tempo hábil para assegurar a adoção da atividade e/ou projeto
e para o alcance dos resultados acordados. Já a etapa de avaliação compreende a
aferição e interpretação periódica dos resultados pactuados, com foco na indicação
de medidas corretivas ou preventivas e na aprendizagem sistemática da organização,
inclusive sobre sua continuidade ou não (MACROPLAN, 2009).
Nessa lógica, o contrato de gestão opera em ciclos de desempenho de um ano,
composto por três fases, na qual a primeira corresponde às etapas de Direcionamento
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e Contratação, a segunda corresponde à etapa de Execução, e a terceira corresponde
à etapa de Avaliação conforme apresentado na Figura 4:
Figura 4 – Ciclo de desempenho do contrato de gestão

Fonte: O autor (2015).

2.5.3 O processo de contratualização de resultados
O INEA, no início de cada ciclo de desempenho, promove a contratualização
dos resultados a serem obtidos no exercício, a partir do estabelecimento de
indicadores de desempenho e metas, distribuídos por grande parte de suas unidades
administrativas.
A definição desses indicadores de desempenho e metas deve respeitar
algumas premissas básicas. Devem ser: a) consistentes e coerentes com os demais
objetivos e metas da instituição; b) específicos e bem definidos; c) mensuráveis e
quantitativos; d) relacionados com um determinado período; e e) perfeitamente
possíveis de serem atingidos.
Nesse momento, a partir da definição dos objetivos, indicadores, metas e
responsabilidades das partes durante o ciclo de desempenho, a instituição dá início
ao processo de comunicação organizacional com a finalidade de iniciar a execução
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do acordo de resultados, assim como com o intuito de difundir o acordo de resultados
perante o corpo funcional.
A comunicação do acordo de resultados, dos procedimentos e das regras do
contrato de gestão ocorre por meio da divulgação de normas institucionais, de
cartilhas explicativas e de notas na intranet, assim como por intermédio da realização
de palestras conceituais e de apresentações com temática específica.

2.5.4 O processo de apuração e monitoramento de resultados
O INEA conta com uma estrutura ad hoc, para esta finalidade, responsável por
conduzir o seu processo de apuração e monitoramento dos resultados acordados.
Nesse sentido, foi instituído um Núcleo de Monitoramento e Avaliação Estratégica,
composto por representantes de todas as Diretorias e sob a coordenação da
Presidência, para o acompanhamento dos indicadores de desempenho por equipes.
O Núcleo conta, ainda, com representantes da Procuradoria, da Gerência de
Gestão de Pessoas e da Associação de Servidores. Todos com a designação de seus
respectivos suplentes. Cabe ao Núcleo promover o monitoramento contínuo e
simultâneo das ações previstas no Contrato de Gestão, assim como dirimir quaisquer
dúvidas ou questionamentos decorrentes da interpretação, aplicação ou execução do
instrumento (INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, 2013a).
O monitoramento dos indicadores de desempenho por equipes possui
periodicidade mensal, mediante consolidação trimestral, por intermédio do
preenchimento de tabelas e gráficos eletrônicos que evidenciam os estágios de
evolução entre o que foi executado e o que foi planejado.
Para tanto, o Núcleo promoveu reuniões de monitoramento que possuíam, em
geral, periodicidade semanal, tendo sido realizadas 85 reuniões entre os exercícios
de 2012 a 2014. Essas reuniões, além do objetivo principal, tiveram por objetivos
complementares: a) possibilitar uma maior disseminação de informação e um melhor
alinhamento organizacional; b) padronizar os procedimentos para a solução de casos
não previstos e/ou omissos; c) diminuir a resistência natural à implantação de qualquer
processo de avaliação; d) produzir informações sintéticas, interpretadas e
tempestivas; e e) acionar a cadeia decisória quando necessário.
À vista disso, o processo de monitoramento teve por objetivo apoiar,
tecnicamente, as decisões a serem proferidas pelo Conselho Diretor do INEA no
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sentido de provocar decisões em tempo hábil para assegurar a consecução dos
resultados acordados e atendimento aos padrões requeridos, eliminando assim
eventuais restrições de execução, por meio da correção de desvios, conforme
processo de trabalho apresentado na Figura 5:
Figura 5 – Processo de trabalho de monitoramento

Fonte: O autor (2015).

O Núcleo conduziu, de forma resumida, as seguintes atividades dispostas na
Tabela 1:
Tabela 1 – Resumo das atividades do núcleo 2012-2014
Ano
2012 2013 2014 Total
17
Atendimento ao Comitê de Avaliação
6
6
5
9
Documentos Normativos revisados
2
5
2
3
Formulários de Monitoramento e Avaliação revisados
0
1
2
4
Instrumentos Jurídicos revisados
0
2
2
14
Oficinas de Treinamento
3
10
1
13
Pareceres Técnicos
2
5
6
4
Relatórios de Avaliação
1
2
1
85
Reuniões de Monitoramento
19
36
30
Ações

Fonte: O autor (2015).

Com relação ao monitoramento dos indicadores de desempenho por equipes,
cumpre registrar que a responsabilidade de linha pertence a cada representante de
Diretoria, ou seja, cabia a este reportar a apuração de seus resultados mensais,
avaliar possíveis dissonâncias e sugerir a solução dos problemas apresentados, e que
a responsabilidade de apoio pertence ao Núcleo, ou seja, cabia a este manter essa
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base de dados atualizada e dirimir dúvidas ou questionamentos decorrentes de
interpretação, aplicação ou execução.

2.5.5 O processo de avaliação de resultados
O INEA conta com duas estruturas ad hoc, para esta finalidade, responsáveis
por conduzir o seu processo de avaliação dos resultados acordados, sendo uma de
caráter externo e somativo e outra de caráter interno e formativo.

A avaliação formativa leva (ou deveria levar) a decisões sobre o
desenvolvimento do programa (inclusive modificação, revisão e coisas
do gênero). A avaliação somativa leva a decisões relativas à
continuidade do programa, a seu encerramento, a sua ampliação,
adoção etc. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 48).

Já os adjetivos “– interna e externa – distinguem as avaliações realizadas pela
equipe do programa e aquelas feitas por gente de fora.” (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p. 51).
Nesse sentido, foi instituído um Comitê de Avaliação do Contrato de Gestão
para a avaliação externa e somativa do programa de contratualização de resultados,
assim como dos indicadores de desempenho institucionais, composto por um
representante da SEA, dois representantes do INEA e um representante da SEPLAG,
sob a coordenação do primeiro.
Cabe ao Comitê apreciar e julgar o Relatório Final de Apuração e Análise dos
Resultados Institucionais e por Equipes para autorizar ou não: 1) a revisão ou
renovação do contrato de gestão; e 2) a gratificação por resultados e definir os limites
para seu pagamento. Da mesma forma, compete ao Comitê promover a avaliação
qualitativa dos indicadores de desempenho institucionais e por equipes e julgar os
recursos interpostos pelas unidades e servidores (RIO DE JANEIRO, 2015).
A avaliação interna e formativa do programa de contratualização de resultados,
assim como dos indicadores de desempenho por equipes, compete ao Núcleo por
intermédio de uma autoavaliação institucional, cujo objetivo consiste em propor
recomendações para o seu aperfeiçoamento contínuo (INSTITUTO ESTADUAL DO
AMBIENTE, 2013c).
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No tocante aos objetivos e metas em si, a avaliação ocorre de forma sistemática
e objetiva por meio da mensuração e interpretação do grau de cumprimento destes
em ralação ao acordado, a partir de dois componentes: a avaliação de desempenho
e a avaliação de resultados.
A Avaliação de Desempenho tem por o objetivo conhecer a eficiência da
instituição para se atingir os objetivos acordados, ou seja, a forma pelo qual os meios
foram empregados em termos de qualidade, quantidade, custo e prazo. A
periodicidade da avaliação é trimestral e o seu produto consiste nas conclusões que
são aplicadas no aperfeiçoamento dos indicadores de desempenho, na proposição de
novos indicadores ou na sugestão de exclusão de parte dos indicadores, se for o caso.
A Avaliação de Resultados tem por objetivo aferir o grau de obtenção dos
resultados previstos no contrato de gestão e o seu impacto na sociedade, no meioambiente ou no público-alvo. A periodicidade da avaliação é anual e o seu produto
consiste nas conclusões que são empregadas na proposição de novos resultados e
na formulação ou revisão das políticas públicas, programas, projetos ou ações.
Apresenta-se o resumo das informações relacionadas com a avaliação de
desempenho por equipes na Tabela 2:
Tabela 2 – Resumo da avaliação de desempenho por equipes 2012-2014
Avaliações de Desempenho por Equipes
Indicadores de Desempenho Acordados
Metas Alcançadas Parcialmente
Metas Não Alcançadas
Equipes Contratadas
Equipes Não Habilitadas

Ano
2012 2013 2014 Total
449
133
204
112
66
15
21
30
19
0
6
13
182
55
63
64
0
-

Fonte: O autor (2015).

2.5.6 O processo de avaliação de desempenho individual
De forma complementar, o INEA instituiu, também, a Avaliação de
Desempenho Individual de seu quadro funcional, com o objetivo de possibilitar a
avaliação de seus servidores no desempenho de seu cargo ou função, de modo a
aferir a sua contribuição no alcance das metas acordadas (INSTITUTO ESTADUAL
DO AMBIENTE, 2013b).

50

A avaliação de desempenho individual tem como principais vantagens:

Possibilitar a implementação de ações gerenciais voltadas para o
aperfeiçoamento profissional e melhoria dos serviços prestados;
Promover a identificação dos problemas que interferem no
desempenho do servidor; Promover ações para eliminar as
dificuldades encontradas na execução das atividades; Orientar e
acompanhar os servidores individualmente ou em grupo; Compartilhar
conhecimentos e experiências; Formar e integrar as equipes; Adequar
à distribuição de tarefas visando o atingimento das metas
estabelecidas; Proporcionar maior aproximação entre chefias e
subordinados; Proporcionar a melhoria do clima organizacional.
(INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, 2013b, p. 82).

A avaliação de desempenho individual é realizada por intermédio de um
formulário de avaliação de desempenho, o qual contempla duas etapas, sendo a
primeira de caráter sugestivo e a segunda de caráter obrigatório.
Na primeira etapa estão previstos dois campos: a definição dos resultados
individuais e o registro dos incidentes críticos. A definição dos resultados individuais
esperados deve ser realizada no início de cada ciclo de desempenho, o que,
normalmente, acontece nos primeiros dias após a definição dos indicadores de
desempenho institucionais e por equipes. As expectativas de desempenho devem
relacionar-se com as atividades centrais do servidor, especialmente, aquelas
relevantes para o alcance dos resultados de sua equipe. O registro dos incidentes
críticos deve ocorrer durante todo o ciclo de desempenho por meio do apontamento
dos fatos significativos, positivos ou negativos, acerca do desempenho do avaliado,
mediante a discriminação de cada evento relevante, com a data da ocorrência e o
resumo do acontecimento.
De modo complementar, há a recomendação de que o processo de
monitoramento dos resultados parciais contemple, ao menos, uma avaliação parcial,
de modo a promover o realinhamento das atividades do servidor aos objetivos da
equipe.
Na segunda etapa estão previstos quatro campos: a identificação do avaliado,
a escala gráfica de avaliação, os pontos fortes e pontos a desenvolver do avaliado e
a entrevista de retroação.
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A identificação do avaliado é obtida por meio de nome, matrícula, setor,
escolaridade, cargo ocupado, enquadramento, tempo de permanência e período de
avaliação.
A avaliação propriamente dita, de caráter formal, é obtida a partir de uma escala
gráfica mediante a aplicação de fatores de desempenho, pesos relativos e graduações
com pontuações relacionadas de forma pré-estabelecida:
 Fatores de Desempenho: produtividade (peso 3), qualidade do trabalho
(peso 2), comprometimento (peso 1), cooperação (peso 1) e assiduidade e
pontualidade (peso 3).
 Critérios de Pontuação: não atendeu (2 pontos); atendeu com ressalvas (4
pontos), atendeu (6 pontos), atendeu bem (8 pontos) e atendeu plenamente (10
pontos).
O registro dos pontos fortes e a desenvolver do avaliado ocorre por meio da
seleção daqueles pontos mais significativos dentre as opções apresentadas, que
representam os itens mais abordados pelos avaliadores, a saber: conhecimento
técnico, relacionamento interpessoal, comunicação, organização, comprometimento,
responsabilidade, trabalho em equipe, produtividade, dentre outros.
Na entrevista de retroação, realizada entre o servidor avaliado e seu gerente
avaliador, são apresentadas as manifestações de concordância ou discordância do
avaliado para com a avaliação propriamente dita, sendo permitida a argumentação
contrária por parte do avaliador, se for o caso.
No entanto, admite-se ao servidor a realização de uma autoavaliação a respeito
de seu desempenho, dias antes da realização da entrevista de retroação. Esta
autoavaliação não incide pontuação sobre a avaliação de desempenho final, servindo
apenas como fonte importante de informações.
Apresenta-se o resumo das informações relacionadas com a avaliação de
desempenho individual na Tabela 3:
Tabela 3 – Resumo da avaliação de desempenho individual 2012-2014
Avaliação de Desempenho Individual

2012
Servidores avaliados
1137
Servidores não habilitados
56
Nota média de desempenho individual
8,12
Nota mais frequente de desempenho individual 7,50
Fonte: O autor (2015).

Ano
2013 2014 Total
1346 1365 3848
126
42
28
8,73
8,99
10,00 10,00
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2.5.7 A recompensa pelo desempenho
A Gratificação de Desempenho Institucional, de caráter variável, é devida aos
ocupantes dos cargos de provimento efetivo do INEA, bem como aos ocupantes dos
cargos em comissão e de funções gratificadas, desde que atendidos alguns critérios
de habilitação pré-estabelecidos. Tal gratificação fundamenta-se nos resultados
institucionais e por equipes alcançados pelo INEA, em comparação com as metas
estabelecidas em seus Contratos de Gestão, sendo devida somente por intermédio
de sua celebração (RIO DE JANEIRO, 2011a).
O Conselho Diretor determina, a cada exercício, os valores e os critérios de
enquadramento dos servidores em faixas de bonificação, mediante uma Tabela de
Gratificação de Desempenho Institucional, anexa ao Contrato de Gestão (INSTITUTO
ESTADUAL DO AMBIENTE, 2013b).
Os critérios de habilitação para a percepção da gratificação correspondem a
três pressupostos básicos: a) a nota de avaliação dos indicadores de desempenho
institucionais; b) a nota de avaliação dos indicadores de desempenho por equipes; e
c) a nota de avaliação de desempenho individual, de acordo com a Figura 6:
Figura 6 – Critérios de habilitação da gratificação de desempenho institucional
Indicadores Estratégicos
(INEA)

Indicadores Táticos
(Presidência, Vice e Diretorias)
Indicadores Operacionais
(Gerências e Serviços)

Desempenho Individual

Habilitam a Instituição
≥ 70% dos Indicadores
Institucionais

Habilitam a Equipe
≥ 70% dos Indicadores por
Equipes

Habilitam o Servidor
≥ 70% dos Indicadores
Individuais

Fonte: O autor (2015).

Nesse sentido, os servidores do INEA estarão aptos a receber a gratificação de
desempenho institucional caso a nota de avaliação tenha alcançado uma pontuação
média igual ou superior a 70% para cada pressuposto básico, respeitada a sua lógica
hierárquica. Ou seja, uma habilitação no terceiro pressuposto básico não garante a
percepção da gratificação, sem antes, porém, conquistar a habilitação para o primeiro
e segundo pressuposto básico, respectivamente.
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Em complementação, exige-se, também, que os servidores exerçam funções
nas equipes por um período mínimo de seis meses no ciclo de desempenho em
questão para fazerem jus à percepção da gratificação.
O valor da gratificação corresponde ao percentual da nota final obtida pelo
servidor, relativamente à nota da equipe da qual o servidor participou, com distribuição
de possível resíduo interno. O resíduo interno consiste na diferença existente entre o
montante inicial previsto e os valores apurados em decorrência das notas por equipes
e individual. Seu objetivo reside em estimular maiores desempenhos por meio da
compensação financeira daqueles servidores que obtiveram maiores notas
individuais.
Caso o pagamento seja autorizado, a gratificação de desempenho institucional
a ser percebida pelo servidor é calculada conforme apresentado na Figura 7:
Figura 7 – Fórmula de cálculo da gratificação de desempenho institucional

Fonte: Instituto Estadual do Ambiente (2013a).

2.5.8 O Sistema de Avaliação de Desempenho
O sistema de avaliação de desempenho institucional é sustentado por
indicadores de desempenho institucionais, por equipes e individuais que objetivam o
alcance de determinados resultados acordados, previamente, de forma entrelaçada e
alinhada. Isso permite à instituição identificar os avanços e os pontos críticos de sua
gestão nos três níveis citados, além de proporcionar a coerência de sua atuação
interna com os objetivos estratégicos do Governo do Estado do Rio de Janeiro
(INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, 2013d).
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Dessa forma, intenta-se que o sistema: melhore a gestão; oriente a ação para
a geração de resultados; motive o corpo funcional; avalie e recompense desempenhos
excedentes; e aponte soluções para a correção de desvios. Com isso, espera-se
um(a): alinhamento mais adequado das ações setoriais com os objetivos estratégicos
do Instituto; melhor eficiência na prestação dos serviços pelo Instituto; maior
integração das equipes; e maior estímulo e valorização dos servidores, gestores e
dirigentes (INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, 2013d).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos adotados
para o desenvolvimento deste estudo avaliativo, de modo a registrar as decisões
tomadas pelo autor no sentido de perseguir os objetivos estabelecidos.
Desta forma, promoveu-se uma descrição global a respeito dos principais
componentes metodológicos que o sustentaram, ou seja, a abordagem avaliativa, o
seu quadro de categorias e indicadores, os instrumentos avaliativos utilizados, o
processo de validação dos instrumentos, os participantes do estudo, os critérios de
inclusão, as formas de coleta de dados, as técnicas de tratamento dos dados e as
limitações do estudo.

3.1 ABORDAGEM AVALITIVA
No presente estudo avaliativo utilizou-se a abordagem denominada Avaliação
Centrada na Administração para a sua condução, de acordo com a taxionomia
proposta por Worthen, Sandres e Fitzpatrick (2004). A opção por essa abordagem
deu-se em função de o estudo possuir caráter, essencialmente, contributivo para as
pessoas que tomam decisões na organização, ou seja, visou a apoiar o seu processo
decisório, a partir dos resultados e recomendações nele contidos.

[...] o avaliador, trabalhando bem perto dos administradores, identifica
as decisões que estes precisam tomar e depois coleta informações
suficientes sobre as vantagens e desvantagens relativas de cada
decisão alternativa para permitir um julgamento justo baseado em
critérios especificados. O êxito da avaliação depende da qualidade do
trabalho da equipe formada por avaliadores e pessoas que tomam
decisões. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 152).

Portanto, o estudo concentrou-se nos usuários ou beneficiários dos resultados
da avaliação para a definição de seu foco, identificando exatamente quais eram as
informações por eles pretendidas e o seu uso esperado por meio da definição das
principais questões pendentes dos administradores, dos diferentes níveis de decisão
e dos principais atores no processo de tomada de decisão (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004).
Assim, enfatizou-se o padrão de utilidade da avaliação, já que os objetivos do
estudo derivaram do processo decisório como forma de assegurar que os dados
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apropriados fossem coletados, caracterizando-se por sua audiência bem definida, ou
seja, dirigindo e oferecendo os seus resultados aos interessados (JOINT
COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011).
Da mesma forma, segundo a taxionomia proposta por M. Scriven, o estudo,
também, foi sustentado pelo papel formativo da avaliação. A opção por esse papel
deu-se em virtude de seu foco ser o aperfeiçoamento do programa e o seu público: a
própria equipe gestora. Desse jeito, pretendeu-se subsidiar decisões sobre o seu
desenvolvimento, tais como modificação e revisão, por intermédio da detecção dos
principais pontos positivos e negativos de sua experiência (WORTHEN; SANDRES;
FITZPATRICK, 2004).
Com relação à procedência do avaliador, o estudo pode ser qualificado como
uma avaliação interna, por ter sido conduzido por membro integrante da equipe
gestora do objeto de avaliação, em razão da especificidade e singularidade do objeto
em questão (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004; COHEN; FRANCO,
2013). Com relação ao momento da avaliação, o estudo pode ser qualificado como
uma avaliação ex-post, por ter ocorrido durante a execução do programa avaliado
(COHEN; FRANCO, 2013).
Para tanto, foi sustentado pela função da avaliação de processo, de acordo
com a taxionomia proposta por D. L. Stufflebeam. A opção por esse momento e função
deu-se em razão de sua orientação para decisões relacionadas com a fase de adoção
do programa. Logo, seu objetivo consistiu em refinar os procedimentos do programa
a partir dos resultados alcançados pelo estudo avaliativo, possibilitando a identificação
ou prevenção de defeitos em seu processo.
A avaliação de processo visa a identificar o grau de êxito da adoção do
programa, as barreiras que interferem ou ameaçam o seu funcionamento e as
revisões que se fazem necessárias para o seu sucesso (STUFFLEBEAM;
SHINKFIELD, 1985; COHEN; FRANCO, 2013).

3.1.1 Quadro de categorias e indicadores e padrões de julgamento
O quadro de categorias e indicadores pode ser entendido como um quadro
referencial sob o qual o avaliador procede à confrontação dos resultados advindos da
pesquisa de campo com as categorias e indicadores pré-estabelecidos pelo estudo
avaliativo, mediante a aplicação de determinados padrões de julgamento.
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As categorias são: “[...] rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de
elementos [...] sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das
características comuns destes elementos.” (BARDIN, 2011, p. 147).
O processo de definição das categorias só foi possível com a exploração do
corpus da pesquisa bibliográfica e documental, as quais foram selecionadas em
função dos propósitos (objetivos, questões e justificativas) do estudo e em
consonância com a seção sobre coleta de dados.
As quatro categorias do estudo avaliativo compreendem os estágios requeridos
para a prática do processo de contratualização de resultados da instituição,
englobando as etapas de seu ciclo de planejamento e execução, a saber:
Estruturação, Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação.
A categoria estruturação contempla os elementos relacionados com as
atividades de planejamento e organização requeridas para a execução do contrato de
gestão. A categoria gerenciamento contempla os elementos relacionados com as
atividades de organização, direção e controle requeridas para a consecução dos
resultados acordados. A categoria monitoramento contempla os elementos
relacionados com as atividades de acompanhamento requeridas para a adoção de
medidas corretivas ou preventivas. Por último, a categoria avaliação contempla os
elementos relacionados com as atividades de aferição e interpretação requeridas para
a aprendizagem sistemática.
As categorias enumeradas pretenderam ser: a) exaustivas, de forma a abarcar
a inclusão de todos os elementos do referencial teórico definido; b) exclusivas, de
modo que um elemento não pudesse ser enquadrado em mais de uma classificação;
c) concretas, na medida em que não foram expressas por termos abstratos com mais
de um significado; d) adequadas, de maneira que foram pertinentes ao referencial
teórico e aos objetivos que se pretendia alcançar; e) homogêneas, no modo em que
foram construídas a partir de um mesmo critério de classificação; e f) objetivas, visto
que foram bem definidas e expressas de forma precisa (GOMES, 2010; VERGARA,
2012; SELLTIZ; WHRITHMAN; COOK, 1987; BARDIN, 2011; VERGARA, 2012).
Já os indicadores são: “[...] medidas que permitem detectar se o objetivo está
sendo alcançado. Os indicadores são expressos em forma de dados numéricos,
descrições, percentuais, entre outros.” (PONTES, 2014, p. 41).
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De forma idêntica, os indicadores apresentam informações acerca de
determinado objeto (seja governo, política, programa, organização, projeto etc.) e um
juízo de valor acerca da situação ou resultado constatado com vistas ao controle,
comunicação e melhoria (PALUDO, 2010; BRASIL, 2009).
O processo de definição dos indicadores cobriu de forma idêntica as etapas
percorridas pela definição das categorias, observando os mesmos procedimentos e
critérios.
Os indicadores elencados tiveram por objetivo permitir a constatação de boas
práticas organizacionais relacionadas com as categorias especificadas a partir de
alguns indicativos eleitos como os mais representativos (Quadro 1).
Quadro 1 – Categorias e indicadores do estudo e respectivos objetivos
Categorias

Indicadores
Objetivos e metas
negociados entre as
partes interessadas

Estruturação

Objetivos e metas bem
formulados
Objetivos e metas
coerentes com a
estratégia

Constatar se foram negociados com as
partes interessadas, se eram de interesse
público e se havia a permissão para a sua
proposição pelas partes.
Constatar se eram claros, relevantes,
desafiadores e coerentes entre si.
Constatar se eram seletivos e se decorriam
do processo de planejamento.

Dados e informações
disponíveis

Constatar se podiam ser facilmente
consultados e se havia clareza na
apresentação das regras e procedimentos.

Objetivos, metas,
padrões e desempenhos
esperados comunicados

Constatar se eram conhecidos e se foram
identificados.

Atividades e
Gerenciamento responsabilidades
definidas
Etapas, meios e prazos
delimitados
Monitoramento

Objetivo

Objetivos e metas
acordados monitorados

Constatar
se
foram
identificadas,
direcionadas em razão dos objetivos e metas
e dispostas em ordem gradativa de
relevância e prioridade.
Constatar
se
foram
identificados,
comunicados e explicados a tempo dos
objetivos e metas serem cumpridos.
Constatar se foram monitorados em função
dos acordos e prazos estipulados.

(Continuação)
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(Conclusão)
Categorias
Monitoramento

Indicadores

Objetivo

Atividades e
desempenhos
redirecionados

Constatar se foram redirecionados em razão
dos desvios identificados, da performance e
da sua relevância e prioridade.

Práticas de avaliação
respeitadas

Constatar se foram acatadas, ou seja, se os
pontos fortes e fracos foram evidenciados, se
as lacunas de desempenho foram
identificadas, se foram utilizados critérios
comuns, se a autoavaliação foi incentivada e
se a nota final de desempenho foi obtida por
consenso.

Benefícios da avaliação
percebidos

Constatar se foram percebidos no sentido de
justiça, elucidação e contribuição para o
desenvolvimento.

Resultados da avaliação
disponíveis

Constatar se eram disponíveis, conhecidos e
esclarecedores.

Avaliação

Fonte: O autor (2015).

Cumpre registrar que os indicadores contidos no Quadro 1 não esgotam todas
as práticas requeridas para um adequado processo de contratualização de resultados,
apenas representam aqueles mais significativos segundo a ótica do avaliador e da
instituição.
Por último, os padrões de julgamento são critérios arbitrários e aceitáveis a
serem obtidos por cada um dos indicadores e categorias definidos, que servem de
base para comparação, julgamento, apreciação ou avaliação de resultados, ou seja,
para a determinação da qualidade, valor, utilidade, importância, dentre outros
(BRASIL, 2009; PALUDO, 2010; PONTES 2014).
Os padrões de julgamento escolhidos para a determinação do grau de
atendimento dos indicadores e, consequentemente, das categorias foram presença
desprezível, superficial, moderada e intensa. Os critérios utilizados para a avaliação
dos resultados estão expostos na seção tratamento dos dados.
O quadro de categorias e indicadores do estudo avaliativo pode ser qualificado
como fechado ou por caixas, isto é, as categorias e indicadores pertinentes ao objeto
do estudo avaliativo foram definidos de modo preliminar, ou seja, à medida que foram
identificados ao final das pesquisas bibliográfica e documental (VERGARA, 2012;
BARDIN, 2011).
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3.2 INSTRUMENTOS AVALIATIVOS
Os dois instrumentos avaliativos que subsidiaram a condução do estudo foram
construídos pelo autor. O seu processo de elaboração não se apoiou em outros
instrumentos existentes. Tal fato se deve aos fins e contextos específicos da
avaliação.
A opção pelo primeiro instrumento, questionário, se deu em função da intenção
do avaliador em determinar o nível de presença na prática institucional dos itens
elencados em função do referencial teórico. Já a opção pelo segundo instrumento,
roteiro de entrevista, se deu em razão da necessidade de esclarecimento ou
aprofundamento daqueles pontos não totalmente clarificados pelo primeiro
instrumento.
Portanto, intentou-se aferir aspectos convergentes ou divergentes entre os
postulados do referencial teórico com o praticado pela instituição, no que se refere à
metodologia de contratualização de resultados. Por outro lado, aproveitou-se o ensejo
para identificar a opinião dos respondentes acerca do impacto do programa na rotina
de trabalho, da importância dada ao instrumento de gestão, dos pontos a serem
melhorados, dos aspectos positivos e negativos e de determinados itens não
contemplados pela metodologia em questão, cuja finalidade consistia em apoiar uma
série de recomendações com vistas ao seu aprimoramento a partir do olhar dos
participantes.
O questionário consiste em um instrumento de avaliação na qual o avaliador
apresenta uma série de questões aos participantes, por escrito de forma impressa,
para conhecer fatos, comportamentos, opiniões, atitudes, dentre outros (VERGARA,
2013; ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012).
O questionário foi composto por questões do tipo fechadas ou estruturadas, na
qual o respondente, diante de um conjunto de alternativas de respostas apresentadas,
fez escolhas acerca das melhores opções que representavam a situação ou o seu
ponto de vista, a partir de conteúdo exaustivo e mutuamente exclusivo (VERGARA,
2013; ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012).
Os itens selecionados compreendiam questões a respeito de boas práticas
organizacionais, especialmente aquelas relacionadas com a administração por
objetivos, com a administração pública gerencial e com a avaliação de desempenho
individual, em consonância com o referencial teórico.
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As questões estavam agrupadas em quatro blocos temáticos, além da
categorização dos participantes (8 itens), a saber: estruturação (13 itens),
gerenciamento (11 itens), monitoramento (7 itens) e avaliação (12 itens). O número
de questões totaliza 51 itens, não havendo atribuição de pesos, nem entre os blocos
temáticos, nem entre os itens em si.
Ao final do instrumento, se disponibilizou um campo aberto no caso de o
participante desejar tecer algum comentário a respeito dos itens do questionário, ou
de algum item não contemplado por este, ou de algo a respeito da metodologia em si.
As alternativas de respostas das questões do questionário foram apresentadas
sob a forma de múltipla-escolha, no tocante aos dados pessoais, e sob a forma
dicotômica, no tocante aos blocos temáticos, mediante duas opções de respostas:
Sim (S) e Não (N). No entanto, admitiu-se a alternativa Não Sei (Ns) para os casos
em que o participante desconhecia o assunto.
A escolha pela forma dicotômica, no caso das alternativas de respostas
contidas nos blocos temáticos, deu-se em virtude de os itens do questionário
aproximarem-se do escopo de uma lista de verificação, tendo em vista que o objetivo
do primeiro instrumento consistia em determinar o nível de presença de determinados
atributos na prática organizacional. Dessa forma, não se objetivou medir a atitude,
opinião ou grau de concordância do respondente com relação a cada item; ao
contrário, intentou-se verificar se um processo ou atividade foi desenvolvido conforme
previsto.
As opções de respostas, quanto ao nível de mensuração, podem ser
qualificadas como nominais, já que os dados podiam ser distribuídos em determinado
número de rótulos não ordenados, com base em diferenças qualitativas de fácil
distinção (SILVA, C. 2012; LINDEMAN, 1972). Quanto à variável de mensuração, as
opções de respostas podem ser qualificadas como qualitativas, já que apresentavam,
como possíveis realizações, qualidades ou atributos (SILVA, C. 2012).
Já o roteiro de entrevista consiste em um instrumento de avaliação no qual o
avaliador faz perguntas aos participantes que as respondem de forma oral acerca de
comportamentos, sentimentos, expectativas, motivações, preferências e situações
vivenciadas (VERGARA, 2013; SÁ EARP; HILDEBRAND, 2014).
O roteiro de entrevista foi composto por questões do tipo abertas, em que o
participante foi estimulado a emitir seu pensamento, livre de qualquer restrição, a partir
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de cada questão formulada (ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012; SILVA, A.
2012). Os itens selecionados compreendiam questões a respeito da forma como
foram postas ou não, em prática, algumas das declarações indicadas no primeiro
instrumento.
As 19 questões estavam agrupadas em quatro blocos temáticos, a saber:
estruturação (5 itens), gerenciamento (4 itens), monitoramento (2 itens), avaliação (4
itens), além de questões diversas (4 itens).
A condução da entrevista ocorreu de forma semiaberta ou semiestruturada, ou
seja, seu foco esteve restrito à exploração de determinados pontos previamente
definidos pelo avaliador, admitindo-se outras contribuições que despertaram seu
especial interesse no decorrer da entrevista (VERGARA, 2013; SILVA, A. 2012; SÁ
EARP; HILDEBRAND, 2014).
Por último, de acordo com a taxionomia proposta por Szymanski (2002), a
entrevista concentrou-se em questões de natureza desencadeadora principalmente,
ou seja, aquelas cujo foco restringia-se aos objetivos da avaliação. No entanto, à
medida que a entrevista transcorreu, surgiu a necessidade de outras questões de
natureza: a) de esclarecimento, para explicar falas confusas ou pontos ocultos; b)
focalizadora, para encerrar digressões prolongadas e assim retornar ao foco; e c) de
aprofundamento, para perscrutar falas superficiais.
A seguir, apresenta-se a lista dos itens presentes nos instrumentos,
questionário e roteiro de entrevista, e a sua relação com cada indicador e categoria
do estudo avaliativo (Quadro 2).
Quadro 2 – Relação dos itens com os indicadores do estudo
Categorias

Indicadores
Objetivos e metas negociados entre
as partes interessadas

Estruturação

Objetivos e metas bem formulados
Objetivos e metas coerentes com a
estratégia
Dados e informações disponíveis

Itens relacionados
Roteiro de
Questionário
Entrevista
1.6, 1.7, 1.11,
1.4 e 1.5
1.12 e 1.13
1.1, 1.2, 1.3 e
1.3
1.4
1.5 e 1.8

1.2

1.9 e 1.10

1.1

(Continuação)
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(Conclusão)
Categorias

Gerenciamento

Indicadores
Objetivos, metas, padrões e
desempenhos esperados
Atividades
e responsabilidades
comunicados
definidas
Etapas, meios e prazos delimitados

Monitoramento

Objetivos e metas acordados
monitorados
Atividades e desempenhos
redirecionados
Práticas de avaliação respeitadas

Avaliação

Itens relacionados
Roteiro de
Questionário
Entrevista
2.1, 2.2 e 2.3

2.1

2.4, 2.6 e 2.7

2.2

2.5, 2.8, 2.9,
2.10 e 2.11

2.3

3.1, 3.2 e 3.3

3.1

3.4, 3.5, 3.6 e
3.7
4.1, 4.2, 4.3,
4.4 e 4.5

3.2
4.1

Benefícios da avaliação percebidos

4.7, 4.8 e 4.9

4.2, 4.3 e 4.4

Resultados da avaliação disponíveis

4.10, 4.11, e
4.12

-

Fonte: O autor (2015).

O item 4.6 do questionário não foi relacionado por se tratar de uma questão de
opinião acerca de um procedimento não adotado pelo Instituto, não se configurando
no escopo de uma lista de verificação. Do mesmo modo, a questão aberta do
questionário não foi relacionada por se tratar de espaço destinado ao participante, no
caso de desejar tecer algum comentário a respeito dos itens do questionário, ou de
algum item não contemplado por este, ou de algo a respeito da metodologia de
contratualização de resultados em si.
Os itens 2.4, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 do roteiro de entrevista não foram relacionados
por se tratarem de questões de opinião acerca do impacto do programa na rotina de
trabalho, da importância dada ao instrumento de gestão, dos pontos a serem
melhorados e dos aspectos positivos e negativos da metodologia de contratualização
de resultados.

3.2.1 Validação dos instrumentos de avaliação
Os instrumentos de avaliação foram submetidos ao processo de validação
como forma de se obter um resultado de qualidade do que se realmente almejava
aferir (SILVA, C. 2012).
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Ambos os instrumentos foram submetidos à validação técnica a partir da sua
apreciação por um especialista em cada tipologia de instrumento, como forma de
averiguar a sua adequação a determinadas regras técnicas de construção elencadas
pela literatura específica (ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012; SÁ EARP;
HILDENBRAND, 2014). As recomendações ficaram restritas à clareza de duas
questões do questionário, as quais foram reformuladas e então incorporadas à versão
final.
O questionário foi submetido à validação de conteúdo a partir de sua
apreciação por um especialista da instituição em gestão pública por resultados, como
forma de averiguar a abrangência dos conceitos relacionados com o tema em foco,
ou seja, para verificar se as questões cobriam a gama de conteúdo indicado pelo
constructo (ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012; SÁ EARP; HILDENBRAND,
2014). As recomendações ficaram restritas ao quesito clareza do item apresentação
do instrumento, as quais foram julgadas pertinentes e incorporadas à versão final
(APÊNDICE B).
O instrumento de avaliação do tipo roteiro de entrevista não foi submetido à
validação de conteúdo diante de seu único objetivo de aprofundar questões não
totalmente esclarecidas pelas respostas ao questionário (APÊNDICE C).
Por último, cumpre esclarecer que os instrumentos de avaliação não foram
submetidos à validação empírica, ou seja, não se realizou um pré-teste a um grupo
de potenciais participantes para verificar a sua confiabilidade, o seu correto
entendimento

e

o

grau

de

consistência

da

informação

obtida

(ELLIOT;

HILDENBRAND; BERENGER, 2012; SILVA, C. 2012). Tal fato se deu em razão do
exíguo período de tempo disponível à sua execução e, principalmente, pela restrita
disponibilidade de participação do conjunto de participantes, o que poderia
comprometer significativamente a obtenção dos dados.

3.3 PARTICIPANTES E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
O presente estudo avaliativo teve por potenciais informantes o corpo funcional
de nível tático do INEA, no Rio de Janeiro, o qual incluía gerentes, chefes de serviço,
assessores e analistas, perfazendo um total de 643 servidores públicos que possuíam,
em princípio, as características requeridas pelo objeto de estudo, segundo a ótica do
avaliador.
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Os servidores de nível estratégico e operacional não foram considerados
potenciais informantes para o estudo em virtude de seu distanciamento com o
cotidiano do objeto avaliado, pois a avaliação requeria domínio pormenorizado, por
parte dos participantes, acerca das técnicas, procedimentos, virtudes e limitações da
metodologia adotada, condições estas que só o convívio e a experiência acumulada
as permitiam.
Os 30 participantes foram escolhidos de forma aleatória, ou seja, sem se
basear em procedimentos estatísticos, de acordo com dois critérios de seleção
distintos para cada instrumento de avaliação (VERGARA, 2013).
Num primeiro momento, para responder ao questionário, os participantes foram
selecionados de acordo com o critério de acessibilidade proposto por Vergara (2013),
isto é, foram escolhidos pela facilidade de acesso segundo conveniência do avaliador
e, também, pela disponibilidade em participar do estudo. Tais participantes deviam
preencher os seguintes critérios de inclusão: a) ser empregado efetivo do Instituto há
pelo menos um ano; b) ser ocupante de cargo de nível tático; e c) ter participado do
processo de avaliação na condição de avaliado, ainda que tenha exercido,
concomitantemente, o papel de avaliador.
Já no segundo momento, para a realização da entrevista, os três participantes
foram selecionados de acordo com o critério de tipicidade proposto por Vergara
(2013), isto é, foram escolhidos por possuírem certas características representativas
da população-alvo, conforme julgamento do avaliador no tocante ao potencial de
contribuição de cada indivíduo na elucidação dos pontos não totalmente esclarecidos
pelo primeiro instrumento. Tais entrevistados deviam preencher os seguintes critérios
de inclusão: a) ter respondido ao questionário previamente; e b) ser empregado efetivo
do Instituto há pelo menos três anos. Da mesma forma, deviam possuir habilidade em
comunicação interpessoal, capacidade de análise crítica e conhecimento de todas as
etapas contidas na metodologia de contratualização de resultados.

3.4 COLETA DE DADOS
Como forma de perseguir os objetivos propostos pelo estudo, procedeu-se a
coleta de dados a partir de três meios de investigação: pesquisa bibliográfica,
pesquisa documental e pesquisa de campo (VERGARA, 2013).
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Na pesquisa bibliográfica, o autor promoveu a leitura de parte da literatura
existente correlata com o objeto avaliado, entre elas: a Nova Administração Pública,
a Administração por Objetivos e a Avaliação de Desempenho, mediante consulta a
livros e artigos acessíveis ao público em geral. O estudo se deu durante os exercícios
de 2014 e 2015 por meio de acervo pessoal, no que se refere aos livros; e de mídia
eletrônica, no que se refere aos artigos, após acesso à base de dados da Scientific
Eletronic Library Online (SciELO).
Na pesquisa documental, o autor apreciou parte dos documentos de posse da
instituição

que

permitiram

uma

melhor

compreensão

da

metodologia

de

contratualização de resultados adotada pelo INEA, mediante consulta a leis, decretos,
resoluções, portarias, normas, relatórios, pareceres e despachos. A consulta se deu
durante o 1º semestre de 2015 por meio de acervo técnico interno (mídia eletrônica e
impressa) de acesso restrito.
A partir das pesquisas bibliográfica e documental, elencou-se o referencial
teórico (Capítulo 2) que clarificou, a priori, a questão-problema do estudo avaliativo e,
a posteriori, subsidiou a elaboração do quadro de categorias e indicadores e dos itens
dos instrumentos avaliativos (Capítulo 3). A constituição de seu conteúdo se deu por
intermédio

das

regras

da

exaustividade

(pormenorizada

e

completa),

da

representatividade (característica do objeto), da homogeneidade (critério preciso de
escolha) e da pertinência (fonte de informação adequada).
A partir dos objetivos propostos pelo estudo avaliativo, das questões
avaliativas, do quadro de categorias e indicadores e dos resultados das pesquisas
bibliográfica e documental, o autor procedeu a uma pesquisa de campo, ou seja, no
local onde ocorria o fenômeno, por meio da aplicação dos instrumentos avaliativos
construídos especificamente para esta finalidade.
No caso do questionário, os 30 participantes foram consultados de forma
presencial a respeito da sua disponibilidade em participar do estudo, mediante
apresentação do termo de consentimento (APÊNDICE A), o qual continha o objetivo
do estudo, os resultados pretendidos, a forma de participação e a garantia de
confidencialidade dos dados.
Confirmando-se a disponibilidade, o avaliador procedeu à entrega do
instrumento na forma impressa com a devida exposição das instruções para o seu
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correto preenchimento. O tempo médio de retorno dos participantes requisitados foi
de três dias úteis.
O preenchimento das questões ocorreu de forma direta, ou seja, ficou a cargo
de cada participante, o qual, em seguida, providenciava a sua entrega ao avaliador
por meio físico (ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012; LEITE, 2012).
No caso do roteiro de entrevista, os três participantes selecionados foram
consultados de forma presencial a respeito da sua disponibilidade em complementar
as informações obtidas pelo questionário, mediante a exposição dos objetivos da
entrevista, do seu tempo de duração e da garantia da confidencialidade dos dados.
Confirmando-se a disponibilidade, o avaliador realizou o agendamento do dia,
hora e local de execução da entrevista em comum acordo com o participante. No prazo
de 24 horas de antecedência, o avaliador confirmou a entrevista via contato telefônico.
Em concomitância, houve a providência dos recursos necessários à realização da
entrevista, tais como: reserva de sala de reunião exclusiva e de equipamentos de
áudio. O tempo médio da entrevista foi de 45 minutos.
A anotação das respostas ocorreu de forma indireta, ou seja, ficou a cargo do
avaliador a partir das respostas fornecidas por cada entrevistado (ELLIOT;
HILDENBRAND; BERENGER, 2012). Nesse momento, o avaliador contou com o
auxílio de gravador de áudio, devidamente autorizado, para suportar a transcrição dos
relatos.
Por último, cumpre registrar que a aplicação dos instrumentos de avaliação
ocorreu de forma transversal, isto é, em um único momento no tempo, durante o 4°
bimestre de 2015 (VERGARA, 2013).

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
O processo de tratamento dos dados obtidos por intermédio da aplicação dos
instrumentos de avaliação ocorreu por meio das abordagens quantitativa e qualitativa,
em caráter complementar.

68

3.5.1 Tratamento dos dados obtidos pelo questionário
No tocante ao instrumento questionário, o tratamento dos dados ocorreu por
meio da estatística descritiva, de cunho quantitativo, a partir de modelo não
paramétrico, mediante os procedimentos de frequência absoluta e teste qui-quadrado.
A opção por essa forma de tratamento se deu em virtude do instrumento
aproximar-se de uma lista de verificação com nível de mensuração do tipo nominal e
com variável de mensuração de ordem qualitativa, de acordo com o recomendado por
Cristina Marília Teixeira da Silva (2012).
A estatística descritiva pode ser entendida como um conjunto de técnicas que
interpretam a informação recolhida e a resumem por intermédio de quadros, tabelas,
gráficos e indicadores numéricos, sem a perda ou distorção dos dados.
A frequência absoluta consiste no número de repetições de um valor individual
da variável em questão. Já o teste qui-quadrado consiste em uma técnica capaz de
detectar se as variações percebidas podem ser explicadas pela ação de uma causa
específica ou se devem ser atribuídas ao acaso, por meio de um teste de dependência
entre duas variáveis.
Para tanto, alguns requisitos deviam ser satisfeitos para se obter resultados
conclusivos: “a) amostra não inferior a 30, isto é, (n ≥ 30); b) cruzamentos mutuamente
excludentes, ou seja, o mesmo indivíduo pertencendo a uma e só casela [célula]; c)
variável discreta, isto é, expressa por valores inteiros e decorrentes de contagens.”
(COSTA, 2004, p. 56).
De forma complementar, os agrupamentos deviam ser independentes e
selecionados aleatoriamente, além de possuírem valores esperados com, ao menos,
5 observações em cada célula (SHARPE; DE VEAUX; VELLEMAN, 2011).
Os dados de ordem quantitativa, obtidos em consonância com a seção coleta
de dados, foram registrados e tratados com o auxílio do uso de planilha eletrônica a
partir do software Excel, versão 2010, e do software SPSS, versão 22.
A sumarização dos dados quantitativos ocorreu sob a forma de contagens e
teste de interdependência entre duas variáveis, em razão do nível e variável de
mensuração, com o auxílio de tabelas, quadros e gráficos.
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3.5.2 Critérios de julgamento dos dados obtidos pelo questionário
Com relação aos itens do questionário, foram atribuídas as pontuações de: 1
ponto positivo para a presença do item e pontuação nula (zero) para a não presença
do item ou para o não aplicável; quando da seleção das opções de resposta: Sim (S),
Não (N) e Não Sei (Ns), respectivamente.
Nesse sentido, após o tratamento, a pontuação final de cada item poderia variar
de 0 ponto a 30 pontos, dependendo da quantidade de respondentes que assinalasse
Sim para cada item em questão. Em seguida, os dados foram reordenados em quatro
padrões de julgamento de acordo com os critérios descritos no Quadro 3.
Quadro 3 – Critérios de julgamento dos itens do estudo

Presença intensa

Pontuação obtida
pelo item
De 0,80 a 1,00 da pontuação possível
24 → 30

Presença moderada

De 0,60 a 0,80 da pontuação possível

18 → 23

Presença superficial

De 0,40 a 0,60 da pontuação possível

12 → 17

Padrões

Critérios de julgamento

Presença desprezível Até 0,40 da pontuação possível

0 → 11

Fonte: O autor (2015).

Para a avaliação dos indicadores, levou-se em consideração os padrões
obtidos pelos itens que os compõem. Nesse momento, foi atribuído peso 3 para cada
item com presença intensa (PI), peso 2 para cada item com presença moderada (PM),
peso 1 para cada item com presença superficial (PS) e peso nulo para cada item
presença desprezível (PD).
Em seguida, para cada indicador, efetuou-se a soma dos itens, considerandose os seus pesos correspondentes. O resultado dessa soma foi dividido pelo número
de itens correspondentes ao indicador em questão. Ao final, os valores obtidos foram
reordenados em quatro padrões de julgamento de acordo com os critérios descritos
no Quadro 4.
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Quadro 4 – Critérios de julgamento dos indicadores do estudo

Presença intensa

Pontuação obtida
pelo indicador
De 0,75 a 1,00 da pontuação possível
2,25 → 3,00

Presença moderada

De 0,50 a 0,75 da pontuação possível

1,50 → 2,24

Presença superficial

De 0,25 a 0,50 da pontuação possível

0,75 → 1,49

Presença desprezível De 0,00 a 0,25 da pontuação possível

0,00 → 0,74

Padrões

Critérios de julgamento

Fonte: O autor (2015).

Para a avaliação das categorias, foram aplicados os mesmos pesos e critérios
instituídos para o julgamento dos indicadores (Quadro 4).
Como análise complementar às descritas anteriormente, foi realizado um teste
qui-quadrado com o objetivo de verificar se havia relação de interdependência entre
os itens do primeiro instrumento com algumas variáveis de categorização. Por
exemplo, idade, tempo de serviço e cargo. Ressalta-se que, nos casos em que a
coluna não sei não obteve lançamentos, promoveu-se a adequação dos dados para o
computo do qui-quadrado.
A confirmação ou não da interdependência das variáveis foi feita em função
dos valores do qui-quadrado observado e do qui-quadrado crítico. Sempre que o valor
observado é maior que o valor crítico, aceita-se como verdadeira a interdependência.

3.5.3 Tratamento dos dados obtidos pela entrevista
No tocante ao instrumento roteiro de entrevista, o tratamento dos dados ocorreu
por meio da análise do conteúdo, de cunho qualitativo, a partir de modelo não
estatístico, mediante o procedimento de emparelhamento.
A opção por essa forma de tratamento se deu em virtude da necessidade de
aprofundar questões tidas como significativas e relevantes, mas que não foram
inicialmente esclarecidas pelo tratamento quantitativo ou pelo fato deste não ter
produzido respostas suficientemente significativas, de acordo com o recomendado por
Minayo e Sanches (1993).
O tratamento de cunho qualitativo apoia-se mais no processo social do que nos
resultados verificáveis, a partir de um pensamento indutivo que busca a compreensão
dos significados do indivíduo, sendo o método mais adequado para compreender o
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porquê e o como os efeitos foram produzidos (MINAYO, 2010; SÁ EARP;
HILDENBRAND, 2014).
A análise do conteúdo pode ser entendida como um conjunto de técnicas de
análise de comunicações que reparte o todo em pequenas partes comuns em função
dos objetivos, categorias e indicadores que nortearam o estudo avaliativo, com a
finalidade de descrever o significado das mensagens (SILVA, A. 2012; BARDIN,
2011).
A unidade de registro consiste na unidade de significação e corresponde ao
segmento mínimo de conteúdo que se considera necessário para proceder à análise,
neste caso, mediante recorte semântico temático, isto é, expressões e frases que
faziam referência aos temas elencados pelo quadro de categorias e indicadores
(SILVA, A. 2012; BARDIN, 2011).
O emparelhamento consiste na apreciação e apresentação das unidades de
registro em comparação com o referencial teórico, ou seja, buscou-se constatar a
presença dos elementos do referencial teórico nas verbalizações orais dos
participantes (VERGARA, 2012, BARDIN, 2011).
Os dados de ordem qualitativa, obtidos em consonância com a seção coleta de
dados, foram transcritos e agrupados com o auxílio do uso de editor de texto eletrônico
a partir do software Word, versão 2010.
Com relação às unidades de análise, as unidades de registro foram agrupadas
em áreas temáticas previamente definidas, em razão de características e significados
comuns, segundo o quadro de categorias e indicadores do estudo avaliativo. Portanto,
realizou-se a separação dos elementos desse conjunto por meio de uma classificação
por diferenciação.
Em seguida, efetuou-se o reagrupamento destes elementos segundo uma
categorização por analogia, por intermédio de critério previamente definido. O
agrupamento final dos elementos em categorias deu-se por meio de blocos temáticos,
a saber: estruturação, gerenciamento, monitoramento, avaliação e diversos (BARDIN,
2011).
A classificação dos elementos em categorias impôs a análise do que cada um
deles possuía em comum com outros elementos por meio de duas etapas: a)
inventário – separação dos elementos a partir do referencial teórico; e b) classificação
– organização dos elementos em uma representação simplificada (BARDIN, 2011).
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Após o agrupamento, procedeu-se à análise interpretativa das expressões e
frases, segundo cada bloco temático, com o objetivo de confrontá-las com o
referencial teórico e com os resultados obtidos por intermédio da aplicação do primeiro
instrumento, de modo a focalizar as particularidades e as relações entre si. No entanto,
cumpre registrar que algumas expressões e frases dos entrevistados não puderam
ser utilizadas em respeito à confidencialidade das respostas garantida pelo avaliador
no momento da aplicação do instrumento, como forma de não permitir a identificação
do indivíduo e/ou da unidade administrativa.

3.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO AVALIATIVO
Como em todo e qualquer estudo avaliativo formal há limitações relativas a
cada escolha metodológica realizada para o alcance dos objetivos por ele
estabelecidos.
O avaliador ao optar pela abordagem centrada na administração pode ter,
eventualmente, desconsiderado algumas preocupações e problemas elencados pelo
administrador. Em contrapartida, algumas questões críticas podem ter sido
marginalizadas diante de seu foco nas intenções do administrador. Já a procedência
interna do avaliador pode acarretar resultados menos objetivos ou menos isentos pelo
fato deste estar envolvido com o cotidiano do objeto de estudo (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
Por fim, deve ser tido em conta que o avaliador, como sempre é o caso, trouxe
consigo suas crenças, paradigmas e valores, além de sua identidade que estiveram
refletidas na escolha do referencial teórico, do método de avaliação, do processo de
coleta e tratamento dos dados. Em contrapartida, em decorrência disto, houve grande
empenho no sentido de proceder a um exame isento e rigoroso para o alcance dos
propósitos do estudo.
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4 RESULTADOS
Neste capítulo, inicialmente, procederemos à apreciação dos dados obtidos por
intermédio da aplicação do instrumento questionário com o intuito de, em seguida,
confrontá-los com o quadro de categorias e indicadores de modo a determinar o
atendimento ou não dos itens aos padrões de julgamento. Logo após, aprofundaremos
o julgamento com a interpretação dos dados obtidos por intermédio da aplicação do
instrumento roteiro de entrevista com a finalidade de compreender algumas questões
que não puderam ser inicialmente esclarecidas pelo tratamento quantitativo.

4.1 ANÁLISE DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS
O perfil demográfico, social e funcional dos 30 participantes, selecionados de
acordo com as seções participantes e critérios de inclusão e coleta de dados, foi obtido
por intermédio da aplicação da parte I – categorização do participante, do instrumento
questionário.
Já a determinação do nível de presença, parcial ou total, dos itens, indicadores
e categorias na prática institucional foi obtido por intermédio da aplicação da parte II
– percepção do participante, em consonância com a seção tratamento dos dados e
critérios de julgamento conforme disposto nos quadros 3 e 4.

4.1.1 O perfil dos participantes
Dentre os 30 participantes do estudo, registra-se, inicialmente, que 15 eram do
sexo feminino e 15 do sexo masculino. Quanto ao papel dos participantes na
avaliação, nota-se que 22 participaram somente na condição de avaliado e 8 na
condição de avaliador e avaliado concomitantemente.
Já com relação à idade dos participantes, pode-se afirmar que, dentre os 30
participantes, 12 possuíam idade igual ou inferior a 35 anos (Gráfico 1).
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Gráfico 1 – Categorização dos participantes – idade

Fonte: O autor (2016).

No tocante à escolaridade dos participantes, 13 possuíam, ao menos, nível de
graduação superior e 9 com nível de especialização conforme disposto no Gráfico 2.
Gráfico 2 – Categorização dos participantes – nível de escolaridade

Fonte: O autor (2016).

Com respeito à antiguidade dos participantes na instituição, 19 possuíam tempo
de serviço público inferior a 10 anos e 9 tempo superior a 30 anos (Gráfico 3).
Gráfico 3 – Categorização dos participantes – tempo de serviço

Fonte: O autor (2016).
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Relativamente ao aspecto funcional dos participantes, 14 possuíam função de
analista e 9 função de assessoria (Gráfico 4).
Gráfico 4 – Categorização dos participantes – cargo

Fonte: O autor (2016).

Acerca da participação no contrato de gestão, 17 permaneceram durantes os
três ciclos de desempenho possíveis (Gráfico 5).
Gráfico 5 – Categorização dos participantes – ciclo(s) de desempenho

Fonte: O autor (2016).

Assim, de um modo geral, os participantes do estudo podem ser caracterizados
como: a) jovens com graduação de nível superior; b) servidores com pouco tempo de
serviço e sem cargo de chefia; e c) integrantes do programa, na condição de avaliado,
desde o início da adoção da metodologia de contratualização de resultados.
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4.1.2 A análise dos resultados da categoria estruturação
A categoria estruturação contempla os elementos relacionados com as
atividades de planejamento e organização requeridas para a execução do contrato de
gestão, sendo composta por 4 indicadores e 13 itens conforme disposto nos Quadros
1 e 2, respectivamente.
Tabela 4 – Resultado do julgamento dos itens da categoria estruturação

Indicadores

1.6
Objetivos e
metas
negociados entre
as partes
interessadas

1.7
1.11
1.12
1.13

Categoria Estruturação
Opções de
resposta
Itens
Não
Sim Não
sei
Objetivos negociados com
15
13
2
as partes
Objetivos de interesse
20
3
7
público
Permissão para proposição
16
13
1
de objetivos
Desempenho individual
12
18
0
esperado negociado
Permissão para proposição
14
15
1
de desempenho individual

Pontuação
Obtida

Padrão

15,00

PS

20,00

PM

16,00

PS

12,00

PS

14,00

PS

1.1

Objetivos claros

19

7

4

19,00

PM

1.2

Objetivos relevantes

22

4

4

22,00

PM

1.3

Objetivos desafiadores

11

14

5

11,00

PD

1.4

Objetivos coerentes entre si

19

7

4

19,00

PM

Objetivos e
metas coerentes
com a estratégia

1.5

Objetivos seletivos

19

6

5

19,00

PM

4

17

9

4,00

PD

Dados e
informações
disponíveis

1.9

16

13

1

16,00

PS

12

13

5

12,00

PS

Objetivos e
metas bem
formulados

1.8

1.10

Objetivos desdobrados do
planejamento
Regras apresentadas de
forma clara
Dados e informações de
fácil acesso

Legenda:
(PD) Presença desprezível.
(PS) Presença superficial.
(PM) Presença moderada.
(PI) Presença intensa.
Fonte: O autor (2016).

Conforme anunciado na Tabela 4, constata-se que 8 dos 13 itens da categoria
estruturação não atenderam aos padrões de julgamento (61,53%), por terem obtido
pontuação inferior a 18 pontos no processo de tratamento dos dados, de acordo com
os critérios estabelecidos no Quadro 3.
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Tabela 5 – Resultado do julgamento dos indicadores da categoria estruturação
Categoria

Estruturação

Indicadores

PI

Padrão dos itens
PM
PS

PD

Pontuação
obtida

Padrão

1,20

PS

Objetivos e metas
negociados entre as
partes interessadas

-

1x2=2

Objetivos e metas
bem formulados

-

3x2=6

-

1x0=0

1,50

PM

Objetivos e metas
coerentes com a
estratégia

-

1x2=2

-

1x0=0

1,00

PS

Dados e informações
disponíveis

-

1,00

PS

-

4x1=4

2x1=2

-

-

Legenda:
(PD) Presença desprezível.
(PS) Presença superficial.
(PM) Presença moderada.
(PI) Presença intensa.
Fonte: O autor (2016).

De acordo com o apresentado na Tabela 5, constata-se que 3 dos 4 indicadores
da categoria estruturação não atenderam aos padrões de julgamento (75,00%), por
terem obtido pontuação inferior a 1,50 pontos no processo de tratamento dos dados,
de acordo com os critérios estabelecidos no Quadro 4.
Diante disso, tendo em conta os objetivos dos indicadores contidos no Quadro
1, e tal como exibem as Tabelas 4 e 5, pode-se afirmar que o indicador objetivos e
metas negociados entre as partes interessadas não atendeu aos padrões
estabelecidos, tendo em vista que: a) os objetivos e resultados foram pouco
negociados com as partes interessadas (item 1.6); b) os avaliadores pouco permitiram
a proposição de objetivos e resultados pelos integrantes das equipes (item 1.11); c)
os desempenhos esperados foram pouco negociados pelos avaliadores (item 1.12); e
d) os avaliadores pouco permitiram a proposição de desempenhos pelos avaliados
(item 1.13). Por outro lado, os objetivos e resultados previstos foram tidos como de
razoável interesse público (item 1.7).
Nessa mesma linha, pode-se afirmar que o indicador objetivos e metas bem
formulados atendeu parcialmente aos padrões estabelecidos, tendo em vista que: a)
os objetivos e resultados eram claros (item 1.1); b) os objetivos e resultados eram
relevantes (item 1.2); e c) os objetivos e resultados eram coerentes entre si (item 1.4).
Por outro lado, os objetivos e resultados previstos não proporcionaram desafio aos
envolvidos (item 1.3).
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Igualmente, pode-se afirmar que o indicador objetivos e metas coerentes com
a estratégia não atendeu aos padrões estabelecidos, tendo em vista que: os objetivos
e resultados muito pouco decorreram do processo de planejamento institucional (item
1.8). Em contrapartida, os objetivos e resultados foram considerados como seletivos
(item 1.5).
Outrossim, pode-se afirmar que o indicador dados e informações disponíveis
não atendeu aos padrões estabelecidos, tendo em vista que: a) as regras e
procedimentos foram apresentados com pouca clareza (item 1.9); e b) os dados e
informações não podiam ser consultados com facilidade (item 1.10).
Ademais, segundo a Tabela 6, verifica-se que, dentre os 13 itens da categoria
estruturação, apenas 5 atenderam parcialmente aos padrões de julgamento e nenhum
de forma plena.
Tabela 6 – Resumo do julgamento dos itens da categoria estruturação
Categoria

Padrões de Julgamento Frequência Absoluta
Presença intensa
0
Presença moderada
5
Estruturação Presença superficial
6
Presença desprezível
2
Total
13
Fonte: O autor (2016).

Assim, de um modo geral, o desempenho dos itens desta categoria pode ser
considerado como superficial.

4.1.3 A análise dos resultados da categoria gerenciamento
A categoria estruturação contempla os elementos relacionados com as
atividades de organização, direção e controle requeridas para a consecução dos
resultados acordados, sendo composta por 3 indicadores e 11 itens conforme disposto
nos quadros 1 e 2, respectivamente.
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Tabela 7 – Resultado do julgamento dos itens da categoria gerenciamento
Categoria Gerenciamento
Opções de
resposta
Itens
Não
Sim Não
sei

Indicadores
Objetivos, metas,
padrões e
desempenhos
esperados
comunicados

2.1
2.2
2.3
2.4

Atividades e
responsabilidades
definidas

2.6
2.7
2.5
2.8

Etapas, meios e
prazos
delimitados

2.9
2.10
2.11

Objetivos conhecidos
Padrões individuais
exigidos conhecidos
Desempenho individual
esperado identificado
Atividades sob
responsabilidade
identificadas
Atividades direcionadas em
função dos objetivos
Atividades orientadas em
função de prioridades
Informações requeridas
para o desempenho
municiadas
Prazos para o alcance dos
objetivos estipulados
Determinações
comunicadas a tempo de
serem cumpridas
Meios para o alcancae dos
objetivos identificados
Etapas para o alcance dos
objetivos identificadas

Pontuação
Obtida

Padrão

24

6

0

24,00

PI

21

9

0

21,00

PM

16

13

1

16,00

PS

20

9

1

20,00

PM

14

15

1

14,00

PS

13

16

1

13,00

PS

15

14

1

15,00

PS

15

15

0

15,00

PS

16

12

2

16,00

PS

14

15

1

14,00

PS

12

18

0

12,00

PS

Legenda:
(PD) Presença desprezível.
(PS) Presença superficial.
(PM) Presença moderada.
(PI) Presença intensa.
Fonte: O autor (2016).

Conforme exposto na Tabela 7, constata-se que 8 dos 11 itens da categoria
gerenciamento não atenderam aos padrões de julgamento (72,72%), por terem obtido
pontuação inferior a 18 pontos no processo de tratamento dos dados, de acordo com
os critérios estabelecidos no Quadro 3.

80

Tabela 8 – Resultado do julgamento dos indicadores da categoria gerenciamento
Categoria

Gerenciamento

Indicadores
Objetivos, metas,
padrões e
desempenhos
comunicados
Atividades e
responsabilidades
definidas
Etapas, meios e
prazos delimitados

PI

Padrão dos itens
PM
PS

PD

Pontuação
obtida

Padrão

1X3=3

1X2=2

1X1=1

-

2,00

PM

-

1X2=2

2X1=2

-

1,33

PS

-

-

5X1=5

-

1,00

PS

Legenda:
(PD) Presença desprezível.
(PS) Presença superficial.
(PM) Presença moderada.
(PI) Presença intensa.
Fonte: O autor (2016).

De acordo com o apresentado na Tabela 8, constata-se que 2 dos 3 indicadores
da categoria gerenciamento não atenderam aos padrões de julgamento (66,66%), por
terem obtido pontuação inferior a 1,50 pontos no processo de tratamento dos dados,
de acordo com os critérios estabelecidos no Quadro 4.
Diante disso, tendo em conta os objetivos dos indicadores contidos no Quadro
1, e tal como exibem as Tabelas 7 e 8, pode-se afirmar que o indicador objetivos,
metas, padrões e desempenhos esperados comunicados atendeu parcialmente aos
padrões estabelecidos, tendo em vista que: a) os objetivos e resultados acordados
eram de amplo conhecimento (item 2.1); e b) os padrões de desempenho individuais
exigidos eram relativamente conhecidos (item 2.2). Por outro lado, os desempenhos
individuais esperados foram pouco identificados (item 2.3).
Nessa mesma linha, pode-se afirmar que o indicador atividades e
responsabilidades definidas não atendeu aos padrões estabelecidos, tendo em vista
que: a) as atividades foram pouco direcionadas pelo avaliador em função dos objetivos
e resultados acordados (item 2.6); e b) as atividades foram pouco direcionadas pelo
avaliador em ordem gradativa de relevância e prioridade (item 2.7). Por outro lado, as
atividades pelas quais cada servidor era responsável foram identificadas de modo
suficiente pelo avaliador (item 2.4).
Igualmente, pode-se afirmar que o indicador etapas, meios e prazos
delimitados não atendeu aos padrões estabelecidos, tendo em vista que: a) os
servidores receberam pouca informação de que necessitavam para o seu
desempenho (item 2.5); b) os prazos para o alcance dos objetivos e resultados
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acordados foram pouco estipulados (item 2.8); c) as determinações sobre as
atividades nem sempre foram comunicadas a tempo de serem cumpridas (item 2.9);
d) os meios necessários para o alcance dos objetivos e resultados acordados foram
pouco identificados (item 2.10); e e) as etapas a serem percorridas para o alcance dos
objetivos e resultados acordados foram pouco identificadas (item 2.11).
Ademais, segundo a Tabela 9, verifica-se que, dentre os 11 itens da categoria
gerenciamento, apenas 2 atenderam parcialmente aos padrões de julgamento e
apenas 1 de forma plena.
Tabela 9 – Resumo do julgamento dos itens da categoria gerenciamento
Categoria

Padrões de Julgamento Frequência Absoluta
Presença intensa
1
Presença moderada
2
Gerenciamento Presença superficial
8
Presença desprezível
0
Total
11
Fonte: O autor (2016).

Assim, de um modo geral, o desempenho dos itens desta categoria pode ser
considerado como superficial.

4.1.4 A análise dos resultados da categoria monitoramento
A categoria monitoramento contempla os elementos relacionados com as
atividades de acompanhamento requeridas para a adoção de medidas corretivas ou
preventivas, sendo composta por 2 indicadores e 7 itens conforme disposto nos
quadros 1 e 2, respectivamente.
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Tabela 10 – Resultado do julgamento dos itens da categoria monitoramento

Indicadores

3.1
Objetivos e metas
acordados
monitorados

3.2
3.3
3.4

Atividades e
desempenhos
redirecionados

3.5
3.6
3.7

Categoria Monitoramento
Opções de
resposta
Itens
Não
Sim Não
sei
Desempenho monitorado
13
16
1
em função dos objetivos
Desempenho monitorado
em função dos prazos
14
15
1
estipulados
Desempenho comunicado
12
18
0
em função dos objetivos
Atividades redirecionadas
10
20
0
em função dos objetivos
Atividades redirecionadas
13
17
0
em função das prioridades
Desvios identificados a
10
19
1
tempo de serem corrigidos
Atividades redirecionadas
8
21
1
em função do desempenho

Pontuação
Obtida

Padrão

13,00

PS

14,00

PS

12,00

PS

10,00

PD

13,00

PS

10,00

PD

8,00

PD

Legenda:
(PD) Presença desprezível.
(PS) Presença superficial.
(PM) Presença moderada.
(PI) Presença intensa.
Fonte: O autor (2016).

Conforme exposto na Tabela 10, constata-se que nenhum dos 7 itens da
categoria monitoramento atendeu aos padrões de julgamento (100,00%), por terem
obtido pontuação inferior a 18 pontos no processo de tratamento dos dados, de acordo
com os critérios estabelecidos no Quadro 3.
Tabela 11 – Resultado do julgamento dos indicadores da categoria monitoramento
Categoria

Monitoramento

Indicadores
Objetivos e metas
acordados
monitorados
Atividades e
desempenhos
redirecionados

Legenda:
(PD) Presença desprezível.
(PS) Presença superficial.
(PM) Presença moderada.
(PI) Presença intensa.
Fonte: O autor (2016).

PI

Padrão dos itens
PM
PS

PD

Pontuação
obtida

Padrão

-

-

3X1=3

-

1,00

PS

-

-

1X1=1

3X0=3

0,25

PD
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De acordo com o apresentado na Tabela 10, constata-se que nenhum dos 2
indicadores da categoria monitoramento atendeu aos padrões de julgamento de
(100,00%), por terem obtido pontuação inferior a 1,50 pontos no processo de
tratamento dos dados, de acordo com os critérios estabelecidos no Quadro 4.
Diante disso, tendo em conta os objetivos dos indicadores contidos no
Quadro1, e tal como exibem a Tabela 10 e 11, pode-se afirmar que o indicador
objetivos e metas acordados monitorados não atendeu aos padrões estabelecidos,
tendo em vista que: a) os desempenhos dos servidores foram pouco monitorados
pelos avaliadores em função dos objetivos e resultados acordados (item 3.1); b) os
desempenhos dos servidores foram pouco monitorados pelos avaliadores em função
dos prazos estipulados (item 3.2); e c) os avaliadores deram pouca conta do
desempenho dos servidores em função dos objetivos e resultados acordados (item
3.3).
Nessa mesma linha, pode-se afirmar que o indicador atividades e
desempenhos redirecionados não atendeu aos padrões estabelecidos, tendo em vista
que: a) as atividades dos servidores não foram redirecionadas pelos avaliadores em
função dos objetivos e resultados acordados (item 3.4); b) as atividades dos
servidores foram pouco redirecionadas pelos avaliadores segundo ordem gradativa
de relevância e prioridade (item 3.5); c) os desvios de desempenho dos servidores
não foram identificados pelos avaliadores a tempo de serem corrigidos (item 3.6); e d)
as atividades dos servidores não foram redirecionadas pelos avaliadores em função
de seus desempenhos (item 3.7).
Ademais, segundo a Tabela 12, verifica-se que nenhum dos 7 itens da
categoria monitoramento atendeu aos padrões de julgamento (0,00%).
Tabela 12 – Resumo do julgamento dos itens da categoria monitoramento
Categoria

Padrões de Julgamento Frequência Absoluta
Presença intensa
0
Presença moderada
0
Monitoramento Presença superficial
4
Presença desprezível
3
Total
7
Fonte: O autor (2016).

Assim, de um modo geral, o desempenho dos itens desta categoria pode ser
considerado como desprezível.
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4.1.5 A análise dos resultados da categoria avaliação
A categoria avaliação contempla os elementos relacionados com as atividades
de aferição e interpretação requeridas para a aprendizagem sistemática, sendo
composta por 3 indicadores e 11 itens conforme disposto nos quadros 1 e 2,
respectivamente.
Tabela 13 – Resultado do julgamento dos itens da categoria avaliação
Categoria Avaliação
Indicadores

Itens

4.1
4.2
Práticas de
avaliação
respeitadas

4.3
4.4
4.5

4.7
Benefícios da
avaliação
percebidos

4.8
4.9
4.10

Resultados da
avaliação
disponíveis

4.11
4.12

Pontos fortes e fracos do
desempenho evidenciados
Lacunas para efeito de
treinamento identificadas
Critérios comuns em
avaliação individual
utilizados
Autoavaliação individual
incentivada
Nota de desempenho final
obtida por consenso entre
as partes
Desenvolvimento
profissional contribuído pela
avaliação
Avaliação individual justa
Pontos fortes, fracos e
lacunas de competências
esclarecidos
Resultados gerais
conhecidos
Relatórios de avaliação
conhecidos
Fatores de sucesso e de
fracasso registrados

Opções de
resposta
Não
Sim Não
sei

Pontuação
Obtida

Padrão

24

6

0

24,00

PI

12

15

3

12,00

PS

12

11

7

12,00

PS

11

18

1

11,00

PD

13

17

0

13,00

PS

17

13

0

17,00

PS

20

9

1

20,00

PM

14

14

2

14,00

PS

19

11

0

19,00

PM

12

16

2

12,00

PS

12

13

5

12,00

PS

Legenda:
(PD) Presença desprezível.
(PS) Presença superficial.
(PM) Presença moderada.
(PI) Presença intensa.
Fonte: O autor (2016).

Conforme apresentado na Tabela 13, constata-se que 9 dos 11 itens da
categoria avaliação não atenderam aos padrões de julgamento (81,81%), por terem
obtido pontuação inferior a 18 pontos no processo de tratamento dos dados, de acordo
com os critérios estabelecidos no Quadro 3.
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Tabela 14 – Resultado do julgamento dos indicadores da categoria avaliação
Categoria

Indicadores

Avaliação

Práticas de avaliação
respeitadas
Benefícios da
avaliação percebidos
Resultados da
avaliação disponíveis

PI

Padrão dos itens
PM
PS

PD

Pontuação
obtida

Padrão

1x3=3

-

3X1=3

1X0=0

1,20

PS

-

1x2=2

2X1=2

-

1,33

PS

-

1x2=2

2X1=2

-

1,33

PS

Legenda:
(PD) Presença desprezível.
(PS) Presença superficial.
(PM) Presença moderada.
(PI) Presença intensa.
Fonte: O autor (2016).

De acordo com a Tabela 14, constata-se que nenhum dos 3 indicadores da
categoria avaliação atendeu aos padrões de julgamento (100,00%), por terem obtido
pontuação inferior a 1,50 pontos no processo de tratamento dos dados, de acordo
com os critérios estabelecidos no Quadro 4.
Diante disso, tendo em conta os objetivos dos indicadores contidos no Quadro
1, e tal como exibem as Tabelas 13 e 14, pode-se afirmar que o indicador práticas de
avaliação respeitadas não atendeu aos padrões estabelecidos, tendo em vista que: a)
os avaliadores pouco identificaram as lacunas de competências dos servidores para
efeito de treinamento e capacitação (item 4.2); b) os avaliadores quase não utilizaram
critérios comuns e uniformes para a avaliação do desempenho de seus servidores
(item 4.3); c) os avaliadores não incentivaram a autoavaliação por parte de seus
servidores (item 4.4); e d) as notas finais de desempenho foram pouco obtidas por
consenso entre as partes (item 4.5). Por outro lado, os avaliadores evidenciaram os
pontos fortes e fracos relacionados com o desempenho de seus servidores (item 4.1).
Nessa mesma linha, pode-se afirmar que o indicador benefícios da avaliação
percebidos não atendeu aos padrões estabelecidos, tendo em vista que: a) a
avaliação individual pouco contribuiu para o desenvolvimento profissional dos
servidores (item 4.7); e b) os pontos fortes, os pontos fracos e as lacunas de
competências identificados pelos avaliadores foram pouco esclarecedores (item 4.9).
Por outro lado, as avaliações individuais foram consideradas, de certa forma, como
justas pelos avaliados (item 4.8).
Igualmente, pode-se afirmar que o indicador resultados da avaliação
disponíveis não atendeu aos padrões estabelecidos, tendo em vista que: a) os
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relatórios de avaliação do contrato de gestão eram pouco conhecidos pelos servidores
(item 4.11); e b) os relatórios de avaliação do contrato de gestão pouco registraram
os fatores de sucesso e fracasso e as razões (item 4.12). Por outro lado, os resultados
gerais obtidos pelo contrato de gestão eram de relativo conhecimento dos servidores
(item 4.10).
Ademais, segundo a Tabela 15, verifica-se que, dentre os 11 itens da categoria
avaliação, apenas 2 atenderam parcialmente aos padrões de julgamento e apenas 1
de forma plena.
Tabela 15 – Resumo do julgamento dos itens da categoria avaliação
Categoria Padrões de Julgamento Frequência Absoluta
Presença intensa
1
Presença moderada
2
Avaliação Presença superficial
7
Presença desprezível
1
Total
11
Fonte: O autor (2016).

Assim, de um modo geral, o desempenho dos itens desta categoria pode ser
considerado como superficial.

4.1.6 A análise global dos resultados das categorias do estudo avaliativo
Em primeiro lugar, cumpre lembrar que o julgamento das categorias do
presente estudo avaliativo se deu em função da ótica de alguns servidores que foram
inquiridos a respeito da presença ou não de determinadas práticas elencadas pelo
referencial teórico escolhido.
Ademais, os padrões finais das categorias foram obtidos por intermédio do
julgamento de seus respectivos indicadores e itens, em consonância com a seção
tratamento dos dados e critérios de julgamento.
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Tabela 16 – Resultado do julgamento das categorias do estudo avaliativo
Categorias
Estruturação
Gerenciamento
Monitoramento
Avaliação
Legenda:
(PD) Presença desprezível.
(PS) Presença superficial.
(PM) Presença moderada.
(PI) Presença intensa.
Fonte: O autor (2016).

Padrão dos indicadores
PI
PM
PS
PD
1x2=2 3X1=3
1x2=2 2X1=2
1X1=1 1X0=0
3X1=3
-

Pontuação
obtida
1,25
1,33
0,50
1,00

Padrão
PS
PS
PD
PS

De acordo com a Tabela 16, examina-se que nenhuma das 4 categorias do
estudo atendeu aos padrões de julgamento dispostos, por não terem obtido pontuação
superior a 1,50 pontos no processo de tratamento dos dados, de acordo com os
critérios estabelecidos no Quadro 4, fato este, ainda, mais agravado pela constatação
de percepção desprezível de práticas relacionadas com a categoria monitoramento.
Tabela 17 – Resultado final do julgamento dos indicadores
Padrões de Julgamento Frequência Absoluta
Presença intensa
0
Presença moderada
2
Presença superficial
9
Presença desprezível
1
Total
12
Fonte: O autor (2016).

De modo igual, conforme exposto na Tabela 17, observa-se que apenas 2 dos
12 indicadores do estudo (objetivos e metas bem formulados e objetivos, metas
padrões e desempenhos esperados comunicados) atenderam parcialmente aos
padrões de julgamento (16,16%) e nenhum de forma plena.
Ainda, segundo a Tabela 17, verifica-se que 1 indicador obteve ainda o menor
padrão de julgamento (atividades e desempenhos redirecionados), o que significa que
as atividades dos servidores não foram redirecionadas pelos avaliadores em razão
dos desvios identificados, do desempenho apurado e da sua ordenação por relevância
e prioridade.
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Tabela 18 – Resultado final do julgamento dos itens
Padrões de Julgamento Frequência Absoluta
Presença intensa
2
Presença moderada
9
Presença superficial
25
Presença desprezível
6
Total
42
Fonte: O autor (2016).

De forma idêntica, consoante ao apresentado na Tabela 18, nota-se que
apenas 9 dos 42 itens do estudo (objetivos claros, objetivos relevantes, objetivos
correntes entre si, objetivos seletivos, objetivos de interesse público, padrões
individuais exigidos conhecidos, atividades sob responsabilidade identificadas,
avaliação individual justa e resultados gerais conhecidos) atenderam parcialmente aos
padrões de julgamento de modo satisfatório (26,19%) e apenas 2 de forma plena
(objetivos conhecidos e pontos fortes e fracos do desempenho evidenciados).
Inclusive, de acordo com a Tabela 18, observa-se a presença desprezível de 6
itens (objetivos desafiadores, objetivos desdobrados do planejamento, atividades
redirecionadas em função dos objetivos, desvios identificados a tempo de serem
corrigidos, atividades redirecionadas em função do desempenho e autoavaliação
individual incentivada), o que representa uma significativa inadequação da prática
organizacional com as boas práticas elencadas pelo referencial teórico.
Segundo as seções 4.1.2 e 4.1.4, detecta-se que as categorias estruturação e
avaliação suscitaram muitas dúvidas por parte dos respondentes quanto à indicação
da presença ou não dos itens na prática organizacional, expressas pela escolha da
opção não sei nas proporções de 12,31% e 6,36%, respectivamente. Outro ponto a
destacar consiste no alto índice de respostas negativas que indicaram a presença
desprezível dos itens apresentados na categoria monitoramento, etapa crucial da
metodologia de contratualização de resultados.
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Tabela 19 – Resultado final do teste qui-quadrado
Variáveis
Tempo de
serviço
Cargo
Idade

Clareza dos objetivos
Interesse público dos objetivos
Redirecionamento das atividades
Negociação dos objetivos
Etapas identificadas
Comunicação do desempenho
Conhecimento dos padrões
Comunicação do desempenho

Qui-quadro
crítico
9,488
9,488
5,991
12,592
7,815
7,815
5,991
5,991

Qui-quadrado
observado
15,387
9,969
6,434
13,398
8,84
9,07
8,154
13,806

Fonte: O autor (2016).

Quanto à aplicação do teste qui-quadrado foram fixados os graus de liberdade
4, 6 e 4 e o nível de significância 0,05 para identificação da relação de
interdependência entre os itens do questionário com as variáveis de categorização:
tempo de serviço, cargo e idade, respectivamente.
Assim, de acordo com os valores apresentados na Tabela 19, detectou-se a
relação de interdependência entre as variáveis nos quais os qui-quadrados
observados ultrapassaram os valores dos qui-quadrados críticos. Tal fato comprova
que as variações percebidas podem ser explicadas pela ação de uma causa
específica e não atribuídas ao acaso.
Diante disto, percebe-se que: a) tempo de serviço e clareza dos objetivos, os
objetivos possuíam maior clareza para aqueles servidores com maior tempo de
serviço; b) cargo e negociação dos objetivos com as partes, os objetivos foram menos
negociados com aqueles servidores detentores de cargos de hierarquia inferior; c)
tempo de serviço e interesse público dos objetivos, os objetivos possuíam maior
interesse público para aqueles servidores com menos tempo de serviço; d) idade e
conhecimento dos padrões individuais exigidos, os padrões individuais exigidos eram
mais conhecidos por aqueles servidores de menor idade; e) cargo e etapas para o
alcance dos objetivos identificadas, as etapas foram menos identificadas com aqueles
servidores detentores de cargos de hierarquia inferior; f) idade e comunicação do
desempenho em função dos objetivos, os desempenhos foram menos comunicados
com aqueles servidores de maior idade; g) cargo e comunicação do desempenho em
função dos objetivos, os desempenhos foram menos comunicados com aqueles
servidores detentores de cargos de hierarquia inferior; e h) tempo de serviço e
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redirecionamento das atividades em função dos objetivos, as atividades foram menos
redirecionadas com aqueles servidores com maior tempo de serviço.
Por último, os respondentes, ao serem estimulados a tecerem comentários a
respeito da metodologia em questão, evidenciaram a carência de determinados itens
por meio da explicitação de algumas situações que reforçaram os resultados
apresentados.
Nesse sentido, quanto à categoria estruturação foi indicado que os objetivos e
metas do contrato de gestão deveriam decorrer do processo de planejamento
organizacional a fim de não comprometer a sua qualidade:

O contrato de gestão tem que estar vinculado com o planejamento
estratégico do órgão. As metas são lançadas isoladamente e muitas
vezes para atingimento de uma meta que não traz beneficio nenhum
para a sociedade e para o planejamento estratégico do órgão. (R30).

Em adição, foi reportada a importância de se possuir objetivos que promovam
uma maior coerência interna no sentido de se alcançar objetivos comuns:
“Acredito que o contrato de gestão deva trazer maior interação entre os
setores.” (R19).
Por outro lado, foi citada a fragilidade no processo de planejamento
organizacional, o que reforça as declarações anteriores:
“Por enquanto, no INEA, o planejamento estratégico deixa a desejar.” (R3).
Ademais, foi declarada a falta de clareza na apresentação das regras e
procedimentos do contrato de gestão, o que afeta, negativamente, o seu
funcionamento:
“[...] o conteúdo do contrato de gestão deve ser amplamente divulgado pela
instituição.” (R29).
No que se refere à categoria gerenciamento foi assinalado que os objetivos a
serem cumpridos não eram conhecidos por parte de alguns servidores:
“Os servidores não fazem ideia das metas que devem cumprir.” (R2).
“Os avaliadores deveriam reunir as equipes e discutir sobre os objetivos a
serem atingidos.” (R29).
De modo complementar, foi registrado que as atividades de outros servidores
não foram direcionadas em função dos objetivos e das prioridades:
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“Os líderes falam as metas para suas equipes e não traçam ou conversam com
elas as prioridades.” (R30).
“Os avaliados ficam em conflito sobre o que é prioridade, se a meta ou a rotina
do dia a dia.” (R30).
Em relação à categoria monitoramento foi mencionada a dificuldade em se
obter retorno acerca do desempenho dos servidores em função dos objetivos
estabelecidos. Nesse sentido, sugeriu-se que:
“[...] seria interessante que o contrato de gestão tivesse uma plataforma de
consulta e acompanhamento online, na intranet.” (R23).
Já no tocante à categoria avaliação foi relatada a falta do senso de justiça na
condução da avaliação individual diante do fato de alguns avaliadores terem se
atentado para aspectos alheios aos fatores de avaliação:
“[...] não houve critério semelhante de avaliação para todos os membros da
equipe, fatores como amizade influenciam no resultado, fugindo assim do
desenvolvimento do funcionário e da equipe como um todo.” (R1).
“Infelizmente, ainda, percebe-se que a avaliação é muito influenciada por
simpatias entre chefes e subordinados.” (R7).
“É preciso possuir mecanismos que não permitam que o resultado da avaliação
seja baseado na empatia entre avaliador e avaliado, pois é comum se verificar tal
atitude.” (R29).
Nessa linha, foi sugerida a instituição de uma comissão permanente de
avaliação individual com a incumbência de sanar divergências e distorções internas:
“[...] deveria haver uma Comissão Paritária entre avaliadores e avaliados para
analisar/julgar algum recurso que o avaliado solicitasse.” (R29).
Por outro lado, foi evidenciada a necessidade de conjunção da avaliação por
objetivos com a avaliação comportamental, a fim de mensurar não somente o
cumprimento ou não dos resultados, mas também a forma como os recursos foram
empregados para alcançá-los:
“[...] uma forma melhor de avaliação, contemplando o servidor como um todo e
não apenas com metas a serem atingidas.” (R19).
Além disso, foi apontada, por parte de alguns servidores, a falta de
conhecimento dos resultados gerais obtidos pela instituição por intermédio do contrato
de gestão:
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“Seria interessante a ampla divulgação dos resultados efetivos na produção da
instituição a partir da implantação do contrato de gestão.” (R5).
Ainda nesse tema, foi listada a falta de comunicação entre gestor e avaliado ao
longo de todo o ciclo de desempenho:
“Não há feedback algum, seja na formulação ou na avaliação.” (R2).
Ao final, em linhas gerais, foi especificada a baixa contribuição da sistemática
de avaliação no processo de desenvolvimento organizacional:
“A meu ver, o contrato de gestão não contribui em nada para o desenvolvimento
institucional.” (R2).
Diante de todos os dados apresentados nesta seção, sugere-se a adoção de
diversas medidas pontuais por parte da instituição no sentido de adequar as
categorias elencadas aos padrões satisfatórios estabelecidos. Desse modo, no
capítulo 5 (conclusões e recomendações), são apresentadas uma série de ações para
a correção dos desvios identificados.

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS
A compreensão dos significados das respostas dos três participantes
selecionados e do porquê e do como os efeitos foram produzidos foi obtida por
intermédio da aplicação do roteiro de entrevista.
Assim, no tocante à seleção dos indicadores e definição das metas do contrato
de gestão, foi evidenciada por todos os entrevistados a baixa ou nenhuma relação
com o processo de planejamento estratégico:
“Não teve uma orientação estratégica. Era uma coisa benéfica mais para o
setor mesmo, mais para o dia-a-dia do trabalho.” (E1).
“Especificamente, [...], eu acho que foi meio a meio [...]. A gerência entrou com
parte [...] e o Estado, através das definições prévias, definiu outros [...]” (E2).
“[...] não foi possível analisar o processo de planejamento e formulação dos
indicadores, tampouco sua correlação com o planejamento estratégico da instituição.”
(E3).
Quanto aos aspectos de relevância e desafio desses indicadores e metas
elencados, foi apontado por dois entrevistados que estes apresentaram pouco ou
nenhum desafio para os envolvidos:
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Bem, não foram tão desafiadores. Realmente, eles não foram. [...]. Foi
trabalhoso, mas dentro da capacidade da equipe mesmo. Eu acho que
desafiador é aquilo que você tem que ir além do seu trabalho. [...].
Entregou-se um produto que demandou trabalho e esforço, mas não
foi tão desafiador. [...]. O risco era muito pequeno. (E1).
As metas e os objetivos não eram desafiantes, pois não apresentavam
plus nas atividades da diretoria. Não havia meta ou indicador inovador,
as metas somente diziam respeito às atividades normalmente
executadas pela diretoria. As metas não serviram de agente
impulsionador do empreendedorismo, nem de ações de melhoria nos
processos e otimização dos recursos. (E3).

“Para nós que trabalhamos no serviço público foi desafiador [...]” (E2).
Não obstante, foram considerados por dois entrevistados como relevantes; um
para a unidade administrativa e o outro para a sociedade:
“O risco era muito pequeno. Foi bastante relevante, melhorou o nosso trabalho
e atingiu o nosso público.” (E1).
“A relevância está diretamente ligada aos resultados a serem obtidos [...] pela
qualidade do ambiente [...]. A relevância foi alta [...]” (E2).
Sobre a participação dos envolvidos na proposição desses indicadores e
metas, foi relatado por dois entrevistados que houve abertura para proposição de
novos objetivos, em contraste a outro onde não foi dada essa oportunidade pelos
gestores:

A ideia foi lançada pela gerente, mas todos tiveram a oportunidade de
lançar outra ideia ou até mesmo modificar. [...] Nós sentamos e
tentamos ver o que era bom para a gente fazer em decorrência de
nosso trabalho. [...]. Então a gente avalia a nossa necessidade. [...].
Ela senta com todo mundo. Lança a ideia dela. E escuta o pessoal
todo. [...] (E1).
A gente estabelecia de acordo com os serviços que a gente fazia. Era
proposto pela gerente de equipe. Ela sugeriu metas. Foi feita uma
reunião com a equipe, também, para saber o que nós poderíamos
agregar de coisas novas ao nosso trabalho, ao trabalho da gerência.
Nós fizemos uma reunião e discutimos uma a uma. E dessa discussão
selecionamos as que nós entendíamos que trariam mais benefícios,
mais ganhos para o INEA. (E2).
[...] não houve envolvimento relevante da equipe no trabalho. [...]. Não
houve participação da minha equipe na formulação de metas e
indicadores, tampouco comunicação acerca do procedimento que
estava sendo tomado em nível institucional para formulação das
mesmas. (E3).
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A mesma divergência de opiniões se repetiu no que diz respeito ao
envolvimento da alta direção nesse processo de seleção e definição dos indicadores
e metas, onde foi citado desde o total distanciamento até a interferência ativa por parte
da alta cúpula, perpassando por outros níveis hierárquicos e participativos:
“Não. Somente a aprovação pela diretoria. No caso, a participação foi até a
gerência.” (E1).
“Realmente eu acho que teve uma interferência sim, no sentido de quanto mais
rápido fosse executado melhor.” (E2).
“Não houve envolvimento do diretor na formulação das metas e indicadores.”
(E3).
A despeito da abertura para a negociação das metas propostas a serem
atingidas, foi descrita por todos os entrevistados a conciliação entre as partes,
mediante argumentações mútuas:
“É uma gerência bastante democrática, onde todo mundo expõe o que pensa
tranquilamente.” (E1).
“Coube à equipe técnica definir o que a gente conseguiria atingir.” (E2).
“As metas eram negociadas com a equipe apenas durante a execução do
contrato.” (E3).
No que se refere à identificação dos indicadores e metas individuais, foi
assinalada a explicitação dos objetivos por dois entrevistados, ainda que de forma
tácita em determinadas situações, em divergência a outro entrevistado que indicou o
seu total desconhecimento:
“Na verdade, não formalmente. Mas foram distribuídas as tarefas. [...]. Todo
mundo teve a sua tarefa de acordo com o seu trabalho.” (E1).
“[...] dentro do cronograma individualmente os técnicos tinham as atividades
previamente definidas para atuarem nessa meta.” (E2).
“Só tive ciência dos indicadores e metas no momento da avaliação. Ademais,
os indicadores individuais não tinham nenhuma relação com a meta institucional,
tampouco com as metas das equipes.” (E3).
Já com relação à abertura para a proposição de indicadores e metas
individuais, foi registrada por todos os entrevistados a falta de oportunidade para a
sua sugestão pelos servidores por diferentes motivos:
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“Não tivemos a oportunidade por estarmos tão envolvidos com as atividades
em si.” (E1).
“Inicialmente não. Porque esse serviço foi terceirizado. [...]. Nessa parte a gente
não pode propor nada.” (E2).
“Não houve abertura para a proposição de indicadores e metas individuais [...]”
(E3).
Por outro lado, foi exposta por dois entrevistados a abertura para a negociação
das metas individuais ao longo do exercício:
“Sim. Tivemos atrasos, também, muitos, [...], e os novos prazos para todo
mundo entregar.” (E1).
“As proposições começaram a serem feitas a partir do momento em que a gente
via que cada local tinha sua particularidade física.” (E2).
Dentre os diversos meios de comunicação utilizados pela instituição para
difundir os resultados acordados, objetivos, regras e procedimentos do contrato de
gestão entre os servidores, o uso do instrumento da cartilha recebeu especial
destaque por dois entrevistados:
“No ano de 2013, no caso, teve a cartilha que foi a melhor forma. [...]. Achei
que essa é a melhor forma de comunicação.” (E1).
“Foi distribuído um manual explicativo esclarecendo a dinâmica e as regras
gerais do contrato de gestão da instituição, bem como os valores de gratificação
distribuídos entre os níveis profissionais.” (E3).
No entanto, foi destacada por um entrevistado a fragilidade do uso da intranet
como principal instrumento de comunicação utilizado pela instituição:
“[...] eu só vou à intranet se for para procurar o que eu já quero.” (E1).
Todavia, ainda que a cartilha tivesse sido considerada como o meio de
comunicação mais adequado, foi mencionada por um entrevistado a carência de
informação em parte de seu conteúdo:
“[...] não foram explicados os critérios de avaliação, muito menos as metas
institucionais e as metas das equipes [...]” (E3).
Contudo, o processo de comunicação organizacional não se restringiu ao uso
do instrumento da cartilha; foi consignado, ainda, o uso de norma institucional, de
reuniões gerenciais e de palestras:
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“Em 2013, os servidores tiveram acesso à informação após a publicação da
norma. [...]. A norma, por si só, está bem escrita. Não deixa brechas para interpretação
ou duplo sentido para qualquer pessoa que for lê-la [...]. É de fácil entendimento.” (E2).
“[...] tivemos até palestras explicando as partes da cartilha. Foi bem
interessante.” (E1).
Assim que soubemos do contrato de gestão foram feitas reuniões com
os gerentes, com os diretores. E, internamente, a equipe foi chamada
[...] e foi comunicado a todos que faríamos parte do contrato de gestão,
que seríamos avaliados e que teria uma avaliação de desempenho
institucional. (E2).

Em contrapartida, foi notada a fragilidade no processo de comunicação
organizacional no primeiro ano de adoção do contrato de gestão por parte de dois
entrevistados:
“Em 2012, a gente não teve acesso à informação.” (E2).
“Em 2012, ficou um pouco mais vago.” (E1).
No caso da identificação dos objetivos individuais e do desempenho esperado
de cada servidor, foi narrada a inexistência de registro explícito dos acordos
individuais por parte de dois entrevistados, apesar de haver clareza implícita para um
entrevistado:
“Não me lembro. Acho que não tivemos nada. [...]. Individualmente, as equipes
e os servidores já sabiam as suas responsabilidades com relação ao serviço que era
desenvolvido.” (E2).
“Não havia identificação de objetivos individuais relacionados com a meta da
equipe e com a meta institucional. O superior hierárquico não comunicou com
antecedência o desempenho que era esperado da equipe.” (E3).
Relativamente à identificação das responsabilidades de cada servidor no
alcance dos objetivos, também foi declarada por um entrevistado a inexistência de
comunicação formal explícita com esta finalidade específica:

Embora existissem as metas por equipe, não foram estipuladas as
responsabilidades individuais de cada servidor com o processo de
alcance das metas. [...] não houve nenhum direcionamento das
atividades, considerando o atendimento das metas estipuladas no
contrato de gestão. (E3).
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No que concerne à disposição dos objetivos e responsabilidades individuais em
ordem gradativa de relevância e prioridade, foi listada por todos entrevistados a
omissão dos gestores no sentido de orientar a ação de seus subordinados para a
melhor forma de se alcançar as metas acordadas, deixando a escolha dos meios a
cargo destes:
“Todas as nossas atividades eram concorrentes. [...]. Não havia uma premissa
de uma atividade para a outra.” (E1).
“Não com relação à prioridade ou relevância, mas às vezes por questões
externas.” (E2).
“Se havia estipulação e disposição gradativa de objetivos conforme relevância
e prioridade, eu não tomei conhecimento.” (E3).
Em referência à definição de prazos para o cumprimento dos indicadores e
metas acordados, foi especificada a existência de controle dos prazos por parte de
dois entrevistados, em discrepância com o descontrole dos prazos por parte de outro:
“Definimos e controlamos os atrasos.” (E1).
“Nós tínhamos um calendário a cumprir [...] e que infelizmente às vezes a gente
não conseguia entregar.” (E2).
“[...] não foi divulgado entre a equipe nenhuma espécie de prazo individual para
os objetivos.” (E3).
Tendo em consideração o advento do contrato de gestão e os seus efeitos na
prática gerencial, foi reportada por dois entrevistados a introdução de mudanças na
rotina de trabalho dos servidores em face da definição de indicadores e metas a serem
perseguidos:
“Mudou sim. Hoje eu não me limito a fazer apenas o meu trabalho. [...]. Eu
enxergo as atividades dos outros setores.” (E1).
“Se a gente tinha uma rotina de oito horas por dia de serviço, a nossa rotina
muitas vezes aumentava. [...]. A equipe teve que trabalhar um período de horas maior
para compensar os dias em que a gente ficou impossibilitado de trabalhar.” (E2).
A respeito do processo de acompanhamento conduzido pelos gestores acerca
do cumprimento ou não dos indicadores e metas acordados, foi demonstrada a
adoção dessa prática de forma rotineira por dois entrevistados, em contraposição a
outro que revelou a sua inexistência no processo gerencial:
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“Foram estipulados as atividades e os prazos. Ficaram de conhecimento de
todo mundo, esses prazos. E havia a constante cobrança da nossa gerente.” (E1).

[...] éramos acompanhados e passávamos junto à empresa o relatório
atualizado do que a gente tinha conseguido fazer. Essa entrega foi
feita semanalmente. A gerência, no caso, recebia esses dados e a
avaliação foi feita em cima dessa entrega de resultados. (E2).
Não houve acompanhamento. Ao final do contrato, a responsável pelo
acompanhamento dos objetivos e metas apenas preencheu o
formulário e entregou os resultados no prazo final. Não foi passado à
equipe o desenvolvimento dos objetivos de forma a possibilitar
alterações e otimização dos processos buscando o atendimento das
metas. (E3).

No que tange ao processo de orientação ou reorientação do desempenho dos
servidores em função do acompanhamento gerencial com vistas ao alcance dos
indicadores e metas acordados, foi elencado por dois entrevistados a (re)adequação
de suas atividades e o acionamento da cadeia do processo decisório para o
cumprimento dos objetivos, em contraste a outro que relatou o seu total
desconhecimento acerca do processo de monitoramento:
“Tanto que, além disso, indicava outras pessoas para poderem ajudar a
terminar a sua atividade.” (E1).
“[...] o tempo todo, os chefes de serviço e a gerente acompanhavam e instruíam
com relação a isso e, quando demorava, acionavam a hierarquia superior imediata [...]
para que os servidores [...] conseguissem atingir a meta.” (E2).

Não houve orientação, tampouco divulgação do acompanhamento dos
trabalhos. Não havia orientação clara quanto às atividades individuais
e como essas atividades individuais iriam contribuir para o alcance das
metas da equipe e da meta institucional. (E3).

Em relação ao processo de avaliação dos resultados institucionais e por
equipes obtidos pelo contrato de gestão, foi explicitada a sua ocorrência por todos os
entrevistados, se bem que restrita ao término do ciclo de desempenho:
“Teve uma parte [...] apresentação dos resultados e agradecimentos. [...]. E
recomendações para o próximo ano. [...] Foi exposto o que a gente tinha feito, [...], até
para apresentar o produto. Foi até gratificante.” (E1).
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“[...] a alta direção [...] reconheceu os esforços, o presidente, os diretores. Teve
uma repercussão positiva, até mesmo para a secretaria.” (E2).
“A avaliação dos resultados do contrato de gestão da equipe não foi um
processo gradativo durante a execução do contrato.” (E3).
Com referência ao processo de avaliação dos resultados individuais dos
servidores integrantes das equipes contratadas, foi descrita por todos os entrevistados
a sua realização ao final do ciclo de desempenho, embora não tenha havido a
entrevista de retroação no caso específico de um entrevistado:
“Na avaliação em si, individual, a conversa era ali: o que se esperava e o que
se esperava mais. Não só das metas, mas [...] do trabalho inteiro. A avaliação foi em
relação a tudo.” (E1).
“[...] após a avaliação, foram chamados individualmente os servidores para
conversarem sobre a avaliação.” (E2).
“[...] a avaliação individual não foi realizada em conjunto com o servidor, embora
o servidor tenha tido oportunidade de contestar o resultado e expor ao superior suas
considerações.” (E3).
Em se tratando da contribuição da avaliação de desempenho no processo de
desenvolvimento profissional, foi aludida a sua baixa ou nenhuma colaboração com o
aperfeiçoamento individual por parte de dois entrevistados, em oposição de seu papel
de relevância por parte de outro:
“A avaliação e a conversa foram legais. [...]. A avaliação foi boa, apontou meus
erros. [...]. Me orientou a corrigir diversas coisas.” (E1).
“Talvez se elas tivessem sido realizadas durante o ano, eu acho que teriam
contribuído sim, mas como isso não foi feito [...]” (E2).
“A avaliação individual não contribui em nenhum aspecto para o meu
desenvolvimento profissional, tampouco para a melhoria da minha instituição.” (E3).
Quanto à alteração do funcionamento da instituição em função do processo de
avaliação e dos resultados obtidos pelo contrato de gestão, não foi circunstanciada
interferência em seu âmbito global, apenas no âmbito das equipes e dos indivíduos:
“O que eu posso dizer é que eu percebo que pessoas que já ficaram de fora do
contrato se sacudiram.” (E1).
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“No período houve um aumento significativo da equipe e dos insumos e uma
melhoria nos processos da diretoria, no entanto, não pude perceber se essa melhoria
se deu em decorrência da necessidade de atendimento das metas.” (E3).
“[...] eu acho que o contrato melhorou. [...]. Até mesmo porque tem a
recompensa.” (E1).
“Em termos de funcionamento da equipe o contrato propiciou uma ferramenta
melhor, um produto legal.” [...]. Melhorou o trabalho da gerência toda em si. As coisas
são mais exatas. As informações já estão no mesmo discurso.” (E1).
No caso específico de um entrevistado, o contrato de gestão serviu como
instrumento de fortalecimento do trabalho em equipe com vistas ao alcance de metas
desafiadoras, impactando significativamente no comprometimento de todos em prol
de objetivos comuns:

[...] do jeito que o excesso de demanda uniu o nosso grupo, a gente
soube que o excesso de demanda afetou negativamente outras
unidades. [...]. Nós tínhamos que agir muito mais em conjunto, as
ações estavam muito mais dependentes umas das outras [...]. Toda e
qualquer ação que não houvesse comprometimento impactava no
resultado final. (E2).

Sobre a utilização dos resultados da avaliação pela direção da instituição no
sentido de incutir melhorias em seus processos de trabalho, foi constatada por dois
entrevistados a sua não aplicação ou não vinculação direta como instrumento de
melhoria contínua:
“Eu acho que as informações estão aí disponíveis, mas ninguém utiliza.” (E1).
“[...] não pude identificar que as melhorias ocorridas na minha equipe e o
aperfeiçoamento dos processos foram decorrentes dos resultados alcançados no
contrato de gestão.” (E3).
Já na hipótese de sua utilização pelos gestores de equipe, foi alegada por um
entrevistado a sua contribuição no sentido de melhor alocação dos recursos
disponíveis em busca de maiores níveis de eficiência:
“Foi identificado que alguns servidores não tinham perfil para executar
determinada tarefa [...] e eles foram realocados para outras tarefas,
para atendimento de outras demandas. [...] cada meta atingida, o
objetivo para o ano seguinte não era somente aumentar o percentual
atingido, mas também manter o do ano anterior.” (E2).
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Tendo em vista a importância relativa do contrato de gestão para a melhoria do
serviço público e dos serviços prestados pela instituição, foi ressaltada por todos
entrevistados a sua relevância na condução de uma mudança de cultura
organizacional em prol de resultados e em função das partes interessadas:
“Eu acho que é importante porque tira um pouco [...] o funcionário que é antigo
[...] do conforto [...]. [...] você cobra [...] metas por produção [...]. Pela base de ter essa
recompensa, o funcionalismo público melhora um pouco.” (E1).
“O contrato de gestão é válido no sentido sempre de melhorias nas técnicas de
trabalho e no dia a dia dos servidores [...]. Não só para o servidor público, mas também
através do trabalho que ele faz à população.” (E2).

O contrato de gestão é um instrumento adequado para aperfeiçoar o
alcance de metas e melhoria no desempenho institucional, sendo
incontestável sua relevância nesse aspecto. [...]. É inclusive um
instrumento de publicidade e prestação de contas das ações
desenvolvidas, além de possibilitar objetivamente o alcance da
eficácia e eficiências das ações e políticas públicas adotadas pelo
setor público. (E3).

Em relação aos impactos positivos na atuação organizacional em virtude da
adoção do contrato de gestão, foi destacada a melhoria dos processos de trabalho,
bem como a maior valorização pessoal e a importância de se medir o desempenho
institucional:
“[...] melhora [...] os nossos procedimentos, nossos métodos e nossos fluxos de
trabalho. [...]. Para o funcionário melhora também porque tem uma recompensa.” (E1).

Os aspectos positivos eu acredito que eles estão direcionados na
valorização individual do servidor, porque ele aponta exatamente na
equipe quem faz e quem não faz. [...]. A gratificação pessoal no sentido
de não só saber que a pessoa, o profissional foi capaz de cumprir
determinada meta, mas também a gratificação financeira por aquela
ação. (E2).
O maior aspecto positivo é sem dúvida a possibilidade de se poder
medir o desempenho institucional do órgão. [...]. A sociedade clama
por uma atuação estatal eficiente, eficaz e efetiva, pela melhoria da
prestação dos serviços públicos, pela transparência dos atos. O
contrato de gestão é um instrumento de popularização da ação estatal
e divulgação de seus resultados. (E3).
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Por outro lado, dentre os impactos negativos do contrato de gestão na atuação
organizacional, foi ressaltada a dedicação prioritária ao alcance dos resultados
acordados, sem que isso tenha representado melhoria da qualidade ambiental ou
institucional:
“O ruim é que muitos deixam de fazer o seu trabalho para poder fazer o que
está na meta. [...]. O que está faltando para a gente melhorar é uma comunicação
melhor.” (E1).

O ponto negativo, específico do nosso contrato de gestão, é que
infelizmente ele não representou a melhoria dos serviços prestados e
desenvolvidos pelo INEA, os indicadores e metas não representaram
um fator de superação das atividades já, então, desenvolvidas, as
metas não eram desafiadoras. (E3).

Por último, no caso específico da metodologia do contrato de gestão, foi
evidenciada a necessidade de adoção de melhorias por parte da instituição no sentido
de aperfeiçoar esse instrumento de planejamento e gestão:
“[...] melhorar o ciclo, já começar com as metas direito [...]. Seria bom alguns
cursos para os gestores na parte de gestão de pessoas. [...]. Nessa parte de
integração e até de sensibilização mesmo.” (E1).

[...] eu acho que os responsáveis escolhidos pelas respectivas
diretorias deveriam ter um maior comprometimento no sentido de [...]
dar o retorno das reuniões. [...]. Não feedback da própria equipe, mas
de todo o INEA. [...]. Eu acho que tendo o retorno com essas lições
aprendidas pelas outras diretorias, talvez facilitasse o nosso modo de
trabalhar, no sentido de identificar novas lições ou tomar novos
procedimentos de rotina que poderiam fazer com que a gente não
caísse no mesmo erro, na mesma situação. (E2).
[...] participação institucional em todos os níveis. O contrato só
alcançará os objetivos finais, a melhoria dos processos e dos
desempenhos, se os servidores se sentirem envolvidos na sua
formulação e parte integrante na responsabilidade no atendimento das
metas e no alcance dos resultados. [...]. É importante que a forma de
avaliação individual seja aperfeiçoada para que ela não preste a
reprimir o servidor, e sim, bonificar a melhoria do seu desempenho [...]
(E3).
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Neste capítulo, inicialmente, apresentaremos as conclusões obtidas por este
estudo avaliativo, as quais foram extraídas por intermédio da interpretação dos
resultados expostos nas seções análise dos resultados dos questionários e análise
dos resultados das entrevistas. Logo após, a partir dessas conclusões, apresenta-se
uma série de medidas que intentam subsidiar o processo de tomada de decisão com
vistas à melhoria do programa em questão. Ao final, propõe-se para a instituição a
realização de novas avaliações no sentido de acompanhar os efeitos das ações aqui
expressas, caso sejam postas em prática.
Por último, cumpre destacar que, em linhas gerais, este estudo empenhou-se
em municiar os gestores do programa com dados e informações que atendessem aos
seguintes padrões de qualidade: a) utilidade, de modo a atender ao requisitado; b)
exequibilidade, de forma prudente e prática; c) adequação, mediante avaliação
apropriada, aceitável e justa; d) precisão, por meio de métodos fundamentados e
confiáveis; e e) responsabilização, com o respeito aos recursos, às pessoas e à
organização

(JOINT

COMMITTEE

ON

STANDARDS

FOR

EDUCATIONAL

EVALUATION, 2011).
Igualmente, intentou-se registrar, examinar e retratar os dados e informações,
tanto de caráter positivo quanto de caráter negativo, mediante total transparência na
comunicação de seus resultados com todos os envolvidos e interessados (LEITE,
2014).

5.1 CONCLUSÕES
A partir dos dados e informações evidenciados no capítulo 4 (resultados),
observou-se que nenhuma das categorias elencadas por este estudo avaliativo
atendeu aos padrões previamente estabelecidos, com o destaque para inexpressiva
percepção de práticas relacionadas com a categoria monitoramento.
De forma complementar, verificou-se que somente 2 dos 12 indicadores
selecionados pelo estudo atenderam parcialmente aos referidos padrões (Tabela 20).
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Tabela 20 – Resumo dos resultados finais dos indicadores e categorias
Categorias

Estruturação

Gerenciamento

Monitoramento

Avaliação

Indicadores

Pontuação
Indicador

Objetivos e metas
negociados entre as partes
interessadas
Objetivos e metas
formulados
Objetivos e metas coerentes
com a estratégia
Dados e informações
disponíveis
Objetivos, metas, padrões e
desempenhos esperados
comunicados
Atividades e
responsabilidades definidas
Etapas, meios e prazos
delimitados
Objetivos e metas
acordados monitorados
Atividades e desempenhos
redirecionados
Práticas de avaliação
respeitadas
Benefícios da avaliação
percebidos
Resultados da avaliação
disponíveis

Padrão
Indicador

1,20

PS

1,50

PM

1,00

PS

1,00

PS

2,00

PM

1,33

PS

1,00

PS

1,00

PS

0,25

PD

1,20

PS

1,33

PS

1,33

PS

Pontuação
Categoria

Padrão
Categoria

1,25

PS

1,33

PS

0,50

PD

1,00

PS

Legenda:
(PD) Presença desprezível.
(PS) Presença superficial.
(PM) Presença moderada.
(PI) Presença intensa.
Fonte: O autor (2016).

Em adição, verificou-se que apenas 11 dos 42 itens aferidos pela aplicação do
instrumento questionário atenderam, pelo menos de modo parcial, aos mesmos
padrões.
Nesse sentido, tendo em vista a questão avaliativa deste estudo (até que ponto
a metodologia de contratualização de resultados foi adotada pela instituição conforme
os postulados do referencial teórico?), conclui-se que, segundo a percepção dos
respondentes, a metodologia adotada pela instituição, de uma forma geral, não
atendeu aos padrões elegidos no que diz respeito ao nível de presença das práticas
especificadas pelo referencial teórico, ao menos, com relação ao período
compreendido entre os exercícios de 2012 e 2014. Tal conclusão é sustentada pelas
seguintes constatações manifestas a seguir.
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No que se refere à categoria estruturação, constatou-se, em relação aos seus
indicadores, que:
a) objetivos e metas negociados entre as partes interessadas: a presença da
prática de negociação dos objetivos, metas e desempenhos esperados entre as partes
interessadas foi superficial, assim como a presença da prática de permitir a sua
proposição por estes. No entanto, a presença da prática de contratar objetivos e metas
de interesse público foi moderada;
b) objetivos e metas bem formulados: a presença da prática de contratar
objetivos e metas desafiadores foi desprezível. Apesar disso, a prática de contratar
objetivos e metas de forma clara, com relevância e coerência entre si foi moderada;
c) objetivos e metas coerentes com a estratégia: a presença da prática de
contratar objetivos e metas que decorram do processo de planejamento estratégico
foi desprezível. Porém, a presença da prática de contratar objetivos e metas seletivos
foi moderada; e
d) dados e informações disponíveis: a presença da prática de apresentar as
regras e procedimentos com clareza foi superficial, assim como a presença da prática
de facilitar a consulta aos dados e informações produzidos.
No caso da categoria gerenciamento, constatou-se, em relação aos seus
indicadores, que:
a) objetivos, metas, padrões e desempenhos esperados comunicados: a
presença da prática de identificar os desempenhos esperados dos servidores foi
superficial. Em contrapartida, a presença da prática de divulgar os objetivos e metas
acordados foi intensa. Já a presença da prática de divulgar os padrões individuais
exigidos foi moderada;
b) atividades e responsabilidades definidas: a presença da prática de direcionar
as atividades dos servidores em função dos objetivos foi superficial, assim como a
presença da prática de orientar as atividades dos servidores em função de prioridades.
Todavia, a presença da prática de identificar as atividades sob responsabilidade dos
servidores foi moderada; e
c) etapas, meios e prazos delimitados: a presença da prática de identificar as
etapas, meios e prazos para o alcance dos objetivos e metas foi superficial, assim
como a presença da prática de comunicar, de forma tempestiva, informações
requeridas para o desempenho.
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Relativamente à categoria monitoramento, constatou-se, em relação aos seus
indicadores, que:
a) objetivos e metas acordados monitorados: a presença da prática de
monitorar e comunicar o desempenho em função dos objetivos e prazos estipulados
foi superficial; e
b) atividades e desempenhos redirecionados: a presença da prática de
redirecionar as atividades em função dos objetivos e do desempenho foi desprezível,
assim como a presença da prática de identificar os desvios a tempo de serem
corrigidos. Já a presença da prática de redirecionar as atividades em função dos
aspectos de relevância e prioridade foi superficial.
Quanto à categoria avaliação, constatou-se, em relação aos seus indicadores,
que:
a) práticas de avaliação respeitadas: a presença da prática de identificar as
lacunas de desempenho para efeitos de treinamento e capacitação foi superficial,
assim como a presença da prática de utilizar critérios comuns e uniformes na
avaliação de desempenho dos servidores e a presença da prática de consentir a nota
final de desempenho. Já a presença da prática de incentivar a autoavaliação individual
por parte dos servidores foi desprezível. Entretanto, a presença da prática de
evidenciar os pontos fortes e fracos relacionados com o desempenho dos servidores
foi intensa;
b) benefícios da avaliação percebidos: a presença da prática de identificar, de
forma esclarecedora, os pontos fortes, pontos fracos e lacunas de competências foi
superficial, assim como a presença da prática de contribuir para o desenvolvimento
profissional. Conduto, a presença da prática de avaliar com senso de justiça foi
moderada; e
c) resultados da avaliação disponíveis: a presença da prática de divulgar os
relatórios de avaliação foi superficial, assim como a presença da prática de registrar
os fatores de sucesso e de fracasso. Em oposição, a prática de divulgar os resultados
da avaliação foi moderada.
Diante de tudo que foi exposto pelo tratamento de cunho quantitativo, podemos
inferir que, segundo a percepção dos respondentes, a instituição, por meio de seus
gestores, concentra seus esforços, principalmente, na condução daquelas atividades
relacionadas diretamente com o início e término de cada ciclo de desempenho, na
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maioria dos casos, pelo fato de sua obrigatoriedade em razão das cláusulas do
instrumento jurídico.
Apesar disso, cumpre destacar a percepção de que a instituição formula
objetivos e metas de modo adequado, com a exceção do aspecto do desafio, e que
comunica os resultados acordados e obtidos junto aos interessados de forma eficaz.
Por último, ressalta-se o sentimento de justiça na condução do processo de avaliação
de desempenho individual por parte dos avaliados.
Não obstante, a partir da compreensão da realidade gerencial de três unidades
administrativas, em virtude do tratamento de cunho qualitativo, averiguou-se a
ocorrência de algumas práticas elencadas pelo referencial teórico no cotidiano
gerencial, em confrontação com o evidenciado pelo tratamento anterior.
Assim, observou-se:
1) a abertura para a proposição de objetivos e metas por parte dos servidores,
assim como a existência de negociação entre líder e liderado das metas a serem
perseguidas, ainda que restritas ao nível setorial;
2) o conhecimento dos objetivos, metas, desempenhos esperados, atividades
e responsabilidades individuais, embora não houvesse registro formal por parte dos
avaliadores;
3) o monitoramento do desempenho dos servidores e controle dos prazos
acordados ao longo de todo o ciclo de desempenho;
4) a readequação das atividades dos servidores e entre os servidores, em
função do monitoramento do desempenho dos servidores e controle dos prazos
acordados; e
5) a introdução de mudanças na rotina de trabalho dos servidores em face da
definição de indicadores e metas a serem perseguidos.
Isto posto, pode-se depreender que a condução daquelas atividades
relacionadas com a execução do contrato de gestão (gerenciamento, monitoramento
e avaliação formativa) ficou à mercê de determinadas experiências particulares e
casuísticas, isto é, restrita a algumas unidades administrativas, muito em função do
papel de cada liderança em reação a uma determinada situação e não em razão de
uma prática institucional perene e homogênea.
De todo o modo, essa constatação empírica de boas práticas gerenciais na
rotina de algumas unidades administrativas pode servir de inspiração à instituição para
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cooptar as demais unidades no sentido de pôr em prática as recomendações
defendidas por este estudo. Nessa linha, cabe a alta administração:
i) identificar as melhores práticas existentes na instituição coerentes com o
referencial teórico elencado;
ii) compreender os fatores de sucesso e as lições aprendidas pelas diversas
unidades administrativas após a introdução dessas práticas identificadas;
iii) distinguir, dentre as práticas identificadas, quais podem ser introduzidas nas
demais realidades administrativas, promovendo ajustes, se for o caso;
iv) tornar as práticas eleitas pontos de referência para toda a instituição; e
v) difundir

as

práticas

eleitas

perante

todas

as

demais

unidades

administrativas, mediante um amplo processo de mudança organizacional.

5.2 RECOMENDAÇÕES
Diante dos dados coletados e tratados, dos resultados obtidos e das
conclusões explicitadas, apresenta-se, sob a forma de recomendação, uma série de
ações para a correção dos desvios identificados, no sentido de adequar as categorias
e indicadores ao referencial teórico relacionado, com vistas à sua aproximação aos
limites dispostos nos Gráficos 6 e 7.
Gráfico 6 – Radar com os resultados finais das categorias

Fonte: O autor (2016).
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Gráfico 7 – Radar com os resultados finais dos indicadores

Fonte: O autor (2016).

Nessa perspectiva, com o intuito de facilitar a visualização pelas partes
interessadas, foi sugerido um tipo de recomendação geral para cada indicador, dentre
os quatro tipos possíveis conforme disposto no Quadro 5.
Quadro 5 – Tipos de recomendações do estudo
Tipo de Recomendação
Inserir

Descrição
Em razão de sua presença desprezível na prática
organizacional, recomenda-se a inserção do indicador a fim
de incluí-lo na práxis gerencial.

Corrigir

Em razão de sua presença superficial na prática
organizacional, recomenda-se a correção do indicador a fim
de adequá-lo aos padrões exigidos.

Ampliar

Em razão de sua presença moderada na prática
organizacional, recomenda-se a ampliação do indicador a fim
de garanti-lo em toda rotina gerencial.

Manter

Em razão de sua presença intensa na prática organizacional,
recomenda-se a manutenção do indicador a fim de perpetuálo no cotidiano institucional.

Fonte: O autor (2016).

O tipo de recomendação se deu em razão dos resultados obtidos pelos
indicadores na seção análise dos resultados do questionário, de acordo com os
critérios de julgamento definidos para o tratamento de cunho quantitativo, em razão
do nível de presença aferido na prática organizacional.
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Assim, para cada indicador deste estudo avaliativo, foi apresentado um tipo de
recomendação conforme exposto nos Quadros 6, 7, 8 e 9. Em seguida, foram
especificadas algumas ações de modo a suportar a correção dos desvios
identificados.
Quadro 6 – Recomendações para os indicadores da categoria estruturação
Itens
Recomendação
Objetivos e metas negociados entre as partes interessadas
Corrigir
Objetivos e metas bem formulados
Ampliar
Objetivos e metas coerentes com a estratégia
Corrigir
Dados e informações disponíveis
Corrigir
Fonte: O autor (2016).

A instituição deve tornar obrigatória a prática de estabelecer, em caráter formal,
os objetivos e metas previstos para cada um de seus servidores, no início de cada
ciclo de desempenho, de modo que o alcance dos objetivos organizacionais esteja
relacionado com o alcance de objetivos individuais. Nessa linha, deve estimular a sua
proposição pelos servidores, no âmbito setorial e individual, tendo em vista os
resultados acordados no âmbito global, mediante ampla negociação entre as partes.
Igualmente, deve assegurar que os objetivos e metas acordados pelas equipes
contratadas representem especial desafio para os seus integrantes, a fim de não
comprometer a busca contínua por melhores desempenhos.
Outrossim, deve garantir a sua coerência com o processo de planejamento
estratégico da instituição, tal como com o processo de planejamento governamental,
no intuito de se comprometer com a melhoria da qualidade ambiental e de seus
serviços prestados, a partir dos interesses definidos pela sociedade.
Em complemento, deve intensificar a apresentação das regras e procedimentos
do contrato de gestão de forma inteligível aos envolvidos, assim como deve ampliar o
acesso aos dados e informações produzidos pelo instrumento pelas partes
interessadas.
Quadro 7 – Recomendações para os indicadores da categoria gerenciamento
Itens
Objetivos, metas, padrões e desempenhos esperados comunicados
Atividades e responsabilidades definidas
Etapas, meios e prazos delimitados
Fonte: O autor (2016).

Recomendação
Ampliar
Corrigir
Corrigir
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A instituição deve tornar obrigatória a prática de identificar, em caráter formal,
o desempenho esperado relativo a cada um de seus servidores, em função dos
objetivos e metas acordados para cada ciclo de desempenho.
De forma idêntica, deve promover o alinhamento da atuação de seus servidores
ao alcance dos objetivos e metas acordados pelo contrato de gestão, segundo os
aspectos de relevância e prioridade.
Nessa mesma linha, deve certificar que as etapas, meios e prazos para o
alcance dos objetivos e metas acordados sejam devidamente delimitados. Nesse
caso, deve atestar que os servidores sejam municiados, em tempo útil, de informações
necessárias ao seu devido desempenho e ao cumprimento dos objetivos e metas
acordados.
Quadro 8 – Recomendações para os indicadores da categoria monitoramento
Itens
Objetivos e metas acordados monitorados
Atividades e desempenhos redirecionados

Recomendação
Corrigir
Inserir

Fonte: O autor (2016).

A instituição deve reforçar junto aos gestores que o monitoramento do
desempenho dos servidores e da equipe deve ocorrer em função dos objetivos e
metas acordados e dos prazos estipulados, de modo a orientar toda a atuação
organizacional para o alcance dos resultados pretendidos. Nessa linha, deve exigir o
registro das principais ocorrências (positivas ou negativas) e promover a realização
de entrevistas de retroação parciais, mediante frequente comunicação e interação
entre líder e liderado.
Do mesmo modo, deve asseverar que os desvios de execução sejam
identificados a tempo de serem corrigidos em sua origem em vez de remediar suas
consequências, de modo a suportar o redirecionamento das atividades dos servidores
em função do seu desempenho e das prioridades estabelecidas para o alcance dos
objetivos e metas acordados.
Quadro 9 – Recomendações para os indicadores da categoria avaliação
Itens
Práticas de avaliação respeitadas
Benefícios da avaliação percebidos
Resultados disponíveis
Fonte: O autor (2016).

Recomendação
Corrigir
Corrigir
Corrigir
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A instituição deve favorecer a constante capacitação dos gestores para
confirmar a utilização de critérios objetivos comuns de avaliação, mediante um
comportamento ético e transparente. Da mesma forma, deve apoiar os gestores no
processo de identificação das lacunas de desempenho dos servidores para efeito de
treinamento e capacitação dos servidores. Uniformemente, deve incentivar a
autoavaliação individual e a obtenção da nota de desempenho final mediante
consenso entre as partes.
Ademais, deve incorporar o instrumento de planejamento, gestão e avaliação,
como ferramenta essencial para o esclarecimento das lacunas de desempenho e dos
pontos fortes e fracos relativos a cada servidor, ao longo de todo o ciclo de
desempenho, para que assim, a partir de informações válidas e confiáveis, possa
promover o constante desenvolvimento profissional de todo o seu corpo funcional.
Adicionalmente, deve utilizar novos e diversos meios de comunicação para
divulgar o conteúdo do relatório de avaliação institucional junto às partes interessadas,
destacando os seus fatores de sucesso e de fracasso como forma de promover a
aprendizagem organizacional.
Por último, no âmbito global, a instituição deve:
a) garantir o envolvimento e participação da alta direção em todo o ciclo de
desempenho como forma de incutir maior eficiência na execução dos planos de ação,
com vistas ao alcance dos critérios de quantidade e qualidade estabelecidos pelo
formulador das políticas públicas (contratante);
b) assegurar que os objetivos organizacionais, qualitativos e quantitativos,
sejam altamente seletivos para gerar decisões tempestivas que intentam à satisfação
das necessidades e desejos dos cidadãos, ao invés de satisfazer as intenções da
tecnocracia;
c) desconcentrar o processo decisório centrado na tecnocracia para o corpo
funcional, de modo a torná-los fonte principal de solução dos problemas, por meio de
seu amplo envolvimento na etapa de contratação e participação ativa nas etapas de
execução e avaliação, de forma direta ou por representação;
d) realizar reuniões formais periódicas de monitoramento com todos os
responsáveis designados para o acompanhamento acerca do cumprimento ou não
dos indicadores de desempenho acordados, de modo a antever restrições de
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execução com o objetivo de solucionar os problemas, que porventura surgirem, no
momento de sua origem; e
e) vincular os dados e informações produzidos pelo sistema a um programa
de desenvolvimento profissional, treinamento e capacitação de todo o corpo funcional;
f)

instituir uma Comissão Especial de Avaliação de Desempenho Individual,

de forma paritária entre o contratante, o contratado e os servidores, com o objetivo de
conduzir o processo de avaliação formativa do componente individual com vistas ao
aprimoramento contínuo do sistema, em razão de sua especificidade e complexidade
inerente.

5.3 ACOMPANHAMENTO
AVALIAÇÕES

DO

PROCESSO

E

REALIZAÇÃO

DE

NOVAS

Por fim, com o intuito de acompanhar os resultados da adoção das
recomendações, propõe-se, como sugestão de próximo estudo, a replicação da
avaliação: i) em pequena instância, de forma longitudinal, isto é, de modo a identificar
mudanças, ou não, do fenômeno, no tempo; e ii) em grande instância, de acordo com
um método fenomenológico, ou seja, de modo a compreender o fenômeno a partir da
leitura de seu contexto (VERGARA, 2013).
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento

Caro(a) Servidor(a),
Convido-o(a) a participar de um estudo avaliativo sobre a metodologia de
Contratualização de Resultados adotada pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA).
O objetivo do estudo é o de, por meio de sua importante contribuição, apresentar
sugestões e recomendações que poderão ser adotadas pela citada instituição no
aprimoramento da referida metodologia. Espera-se que os dados recolhidos neste
questionário possuam utilidade e relevância para que os objetivos propostos sejam
alcançados.
A sua participação consistirá em responder 43 questões fechadas, mediante a
escolha de uma dentre três opções disponíveis. O tempo estimado de resposta é de
vinte minutos.
Os dados obtidos serão tratados de forma confidencial, de modo a não permitir
a identificação individual dos participantes, sendo respeitado o anonimato do
respondente para todos os fins, inclusive os de publicação.
A participação neste estudo avaliativo não é obrigatória, de forma que uma
eventual recusa não trará qualquer tipo de prejuízo em sua relação com o avaliador,
assim como em sua relação com a instituição. Participar deste estudo avaliativo
também não implicará em quaisquer tipos de custos ou compensações financeiras,
em virtude deste ser um ato contributivo e voluntário.
Os resultados deste estudo serão parte integrante de dissertação de mestrado
intitulada “A METODOLOGIA DE CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS DE UMA
AUTARQUIA ESTADUAL: um estudo avaliativo”, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria
Beatriz Gomes Bettencourt, no âmbito do Curso de Mestrado Profissional em
Avaliação, da Fundação CESGRANRIO.
Cordialmente,
______________________________________________
Carlos Alberto Couto da Silva Junior
(Avaliador Responsável)
E-mail Institucional: carlos.couto@inea.rj.gov.br
Telefone: 21 2334-9489.
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APÊNDICE B – Questionário Avaliativo

Metodologia de Contratualização de Resultados adotada pelo Instituto
Estadual do Ambiente
Este questionário avaliativo está estruturado em duas partes: a primeira parte
contém questões relativas à caracterização do participante e a segunda parte contém
questões relativas à metodologia de Gestão Pública por Resultados do INEA, onde
são focadas as seguintes categorias: Estruturação, Gerenciamento, Monitoramento e
Avaliação.
No caso da primeira parte, e para cada item, assinale com um X a opção que
corresponde ao seu caso. Já na segunda parte, para cada pergunta, marque um X na
coluna que corresponde a presença ou não em relação a cada item, sendo que: (S) é
Sim; (N) é Não; e (Ns) Não Sei. Por fim, ainda que, porventura, acumule os papéis
de avaliador e avaliado, coloque-se na condição de avaliado ao responder as
perguntas.
Parte I – Categorização do Participante:
1. Sexo
( ) Feminino
2. Idade
( ) até 35 anos
( ) de 35 a 55 anos
3. Nível de Escolaridade
( ) Nível Superior ( ) Especialização
4. Tempo de Serviço
( ) até 10 anos
( ) de 10 a 30 anos
5. Cargo
( ) Analista
( ) Chefe de Serviço
6. Ciclos de Desempenho
( ) 1 contrato
( ) 2 contratos
7. Avaliador
( ) Sim
( ) Não
8. Diretoria
( ) Pres
( ) Vpres
( ) Digat
( ) Dimfis

( ) Masculino
( ) acima de 55 anos
( ) Mestrado

( ) Doutorado

( ) acima de 30 anos
( ) Gerente

( ) Assessor

( ) 3 contratos

( ) Dilam
( ) Diram

( ) Dibap
( ) Diafi
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Parte II – Percepção do Participante:
Por ser um questionário de opinião, não existem respostas certas ou erradas,
mas sua sinceridade é fundamental para o desenvolvimento deste estudo avaliativo.
Da mesma forma, pedimos que somente utilize a opção Não Sei (Ns) nos casos em
que desconhecer o assunto, a fim de não comprometer os resultados obtidos.
Ao considerar a metodologia de Contratualização de Resultados adotada pelo
INEA, no período de 2012 a 2014, sinalize a sua percepção em relação a cada item,
em cada uma das quatro categorias conforme exemplo a seguir:
No item 1.x – A Instituição possui plano estratégico formalizado? Se acreditar que a Instituição
possui plano estratégico, assinale a opção (S), caso contrário, assinale a opção (N). Se não
souber dizer, assinale a opção (Ns).
1. Estruturação
1.1

Os objetivos e resultados previstos pelo contrato de gestão eram
claros?

1.2

Os objetivos e resultados previstos pelo contrato de gestão eram
relevantes?

1.3

Os objetivos e resultados previstos pelo contrato de gestão eram
desafiadores?

1.4

Os objetivos e resultados previstos pelo contrato de gestão eram
coerentes entre si?

1.5

Os objetivos e resultados previstos pelo contrato de gestão eram
seletivos?

1.6

Os objetivos e resultados previstos pelo contrato de gestão foram
negociados com as partes interessadas?

1.7

Os objetivos e resultados previstos pelo contrato de gestão eram
de interesse público?

1.8

Os objetivos e resultados previstos pelo contrato de gestão
decorreram do processo de planejamento institucional?

1.9

As regras e os procedimentos do contrato de gestão foram
apresentados de forma clara?

1.10 Os dados e informações relativos ao contrato de gestão podiam
ser consultados facilmente?
1.11 O seu avaliador permitiu a proposição de objetivos e resultados
para o contrato de gestão?
1.12 O seu avaliador negociou os resultados esperados em relação ao
seu desempenho?
1.13 O seu avaliador permitiu a proposição de objetivos e resultados
em relação ao seu desempenho?
(S) Sim; (N) Não; e (Ns) Não Sei.

(S)

(N)

(Ns)
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2. Gerenciamento

(S)

(N)

(Ns)

(S)

(N)

(Ns)

Os objetivos e resultados estipulados no contrato de gestão eram
de seu conhecimento?
2.2 Os padrões de desempenho individuais exigidos pelo contrato de
gestão eram de seu conhecimento?
2.3 O seu avaliador identificou, em relação ao seu desempenho,
aquilo que era esperado de si?
2.4 O seu avaliador identificou as atividades sob sua
responsabilidade?
2.5 O seu avaliador o municiou de informações de que necessitava
para o seu desempenho?
2.6 O seu avaliador direcionou a sua atividade em função dos
objetivos e resultados previstos pelo contrato de gestão?
2.7 O seu avaliador orientou as suas atividades segundo ordem
gradativa de relevância e prioridade?
2.8 O seu avaliador estipulou prazos para o alcance dos resultados
esperados?
2.9 O seu avaliador comunicou as suas determinações sobre as
atividades a realizar a tempo de serem cumpridas?
2.10 O seu avaliador identificou os meios necessários para o alcance
dos resultados esperados?
2.11 O seu avaliador identificou as etapas a serem percorridas para o
alcance dos resultados esperados?
(S) Sim; (N) Não; e (Ns) Não Sei.
2.1

3. Monitoramento
3.1

O seu avaliador monitorou o seu desempenho em razão dos
objetivos e resultados previstos?

3.2

O seu avaliador monitorou o seu desempenho em razão dos
prazos estipulados?

3.3

O seu avaliador deu-lhe conta do seu desempenho, em função
dos objetivos e resultados previstos?

3.4

O seu avaliador redirecionou as suas atividades em razão dos
objetivos e resultados previstos?

3.5

O seu avaliador reorientou as suas atividades segundo ordem
gradativa de relevância e prioridade?

3.6

O seu avaliador identificou os seus desvios de desempenho a
tempo de estes serem corrigidos?

3.7

O seu avaliador redirecionou suas atividades em razão de seu
desempenho?

(S) Sim; (N) Não; e (Ns) Não Sei.
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4. Avaliação
4.1

O seu avaliador evidenciou pontos fortes e fracos de seu
desempenho?

4.2

O seu avaliador identificou suas lacunas de competências para
efeito de treinamento e capacitação?

4.3

O seu avaliador utilizou critérios comuns e uniformes para a
avaliação de todos os membros da equipe?

4.4

O seu avaliador incentivou a sua autoavaliação individual?

4.5

A sua nota final de avaliação foi obtida por consenso entre o
avaliador e o avaliado, a partir de diálogo?

4.6

Sob o seu ponto de vista, a metodologia do contrato de gestão
deveria contemplar recompensas não financeiras?

4.7

Sob o seu ponto de vista, a sua avaliação contribuiu para o seu
desenvolvimento profissional?

(S)

(N)

(Ns)

Sob o seu ponto de vista, a sua avaliação foi justa?
Sob o seu ponto de vista, os pontos fortes, pontos fracos e
lacunas de competências identificados na sua avaliação foram
esclarecedores?
4.10 Os resultados gerais obtidos pelo contrato de gestão eram de seu
conhecimento?
4.8
4.9

4.11 Os relatórios de avaliação do contrato de gestão eram de seu
conhecimento?
4.12 No caso de conhecê-los, pensa que os relatórios de avaliação do
contrato de gestão registraram os fatores de sucesso, de fracasso
e as suas razões?
(S) Sim; (N) Não; e (Ns) Não Sei.

No caso de desejar tecer algum comentário a respeito dos itens do questionário, ou
de algum item não contemplado por este, ou de algo a respeito da metodologia de
Contratualização de Resultados do INEA, aproveite o campo abaixo para fazê-lo:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Muito obrigado pela sua colaboração!
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA
Roteiro de Entrevista acerca da Metodologia de Contratualização de Resultados
adotada pelo Instituto Estadual do Ambiente
Por ser uma entrevista de pensamento, opinião ou julgamento não existem
respostas certas ou erradas, mas sua sinceridade é fundamental para o
desenvolvimento deste estudo avaliativo. Da mesma forma, pedimos que somente
deixe de responder a uma questão nos casos em que desconhecer o assunto, a fim
de não comprometer os resultados obtidos.
Dentre seus objetivos, destacam-se: 1) Conhecer as características do contrato
de gestão implantado na instituição e como decorreu o seu lançamento. 2) Entender
a opinião dos servidores sobre a metodologia do contrato de gestão. 3) Saber como
foi a sua vivência nesse processo. 4) Identificar qual o retorno esperado do contrato
de gestão e como se utilizou esse retorno. 5) Perceber se se verificaram desvios em
relação ao que se preconizava e o porquê dessa divergência. 6) Compreender que
importância se atribuiu à avaliação realizada e o que se esperava dela.
Os sujeitos de investigação são os servidores efetivos do INEA ocupantes do
nível tático há pelo menos 3 anos, desde que tenham respondido ao questionário
previamente. O campo de estudo é a sede do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).
Por fim, considere o período avaliativo de 2012 a 2014 para responder as
questões.
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1 ROTEIRO
1. Estruturação
QUESTÃO 1.1
Como lhe foram comunicadas as regras e procedimentos do contrato de gestão? O
processo foi bem explicado? Explique.
QUESTÃO 1.2
Qual foi o processo seguido na sua equipe para a seleção dos indicadores e definição
das metas do contrato de gestão? A seleção decorria do processo de planejamento
estratégico? Explique.
QUESTÃO 1.3
Qual a sua opinião acerca dos aspectos de relevância e desafio desses indicadores e
metas?
QUESTÃO 1.4
Houve abertura para a participação dos envolvidos na proposição de indicadores e
metas? Houve negociação das metas a atingir? Houve envolvimento da alta direção
em sua seleção e definição? Justifique.
QUESTÃO 1.5
Houve abertura para a proposição de indicadores e metas individuais? Os indicadores
e metas individuais foram negociados?

2. Gerenciamento
QUESTÃO 2.1
Como foram identificados os seus objetivos individuais? O desempenho esperado de
si foi explicitado? Explique.
QUESTÃO 2.2
As atividades sob sua responsabilidade foram identificadas? Explique.
QUESTÃO 2.3
Os objetivos e responsabilidades foram dispostos em ordem gradativa de relevância
e prioridade? Foram estipulados prazos para o seu alcance? Explique.
QUESTÃO 2.4
A definição dos indicadores e metas do contrato de gestão fizeram com que
introduzisse alguma mudança na sua rotina de trabalho? Explique.

3. Monitoramento
QUESTÃO 3.1
Como foi acompanhado o cumprimento dos objetivos e metas do contrato de gestão
na sua equipe? E no tocante aos prazos? Explique.
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QUESTÃO 3.2
O seu gestor orientou ou reorientou o seu desempenho em alguma tarefa específica
em função do acompanhamento dos objetivos e metas do contrato de gestão?
Explique.

4. Avaliação
QUESTÃO 4.1
Como decorreu o processo de avaliação dos resultados do contrato de gestão na sua
equipe? Como foi conduzida a avaliação individual por seu gestor? Explique.
QUESTÃO 4.2
A avaliação individual contribuiu de alguma forma para o seu desenvolvimento?
Explique.
QUESTÃO 4.3
Algum aspecto do funcionamento da instituição foi alterado pela direção em função
dos resultados do contrato de gestão? Qual(is)? E na sua equipe?
QUESTÃO 4.4 Os resultados do contrato de gestão têm sido utilizados pela direção
para a melhoria da gestão? E pelo gestor de sua equipe?

5. Questões Finais
QUESTÃO 5.1
Em sua opinião, quão importante é o contrato de gestão para o setor público? Por
quê?
QUESTÃO 5.2
Quais aspectos do contrato de gestão considera positivos? E negativos? Relate.
QUESTÃO 5.3
Há alguma sugestão que considera importante para a melhoria da metodologia do
contrato de gestão da instituição? Qual? Justifique.
QUESTÃO 5.4
Gostaria de acrescentar algum aspecto não contemplado por esta entrevista? Deseja
aprofundar algum tema?

Muito obrigado pela sua colaboração!

