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pessoal em uma instituição pública de ensino superior por meio da metodologia
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RESUMO
O departamento de gestão de pessoas tem deixado de atuar de forma meramente burocrática,
passando a ser considerado como uma unidade estratégica nas organizações, desta forma, é
crescente a necessidade por estudos relacionados à atuação da gestão de recursos humanos, os
quais devem propor novos debates teóricos, modelos e abordagens para as práticas de gestão.
Neste sentido, a presente dissertação teve como objetivo principal, desenvolver um modelo de
avaliação de desempenho organizacional para apoiar a diretoria de desenvolvimento de pessoal
da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, por meio da metodologia multicritério de apoio
à decisão – construtivista. Este estudo de caso, de natureza exploratória e descritiva, foi
desenvolvido com o auxílio de dois instrumentos de intervenção, o ProKnow-C, por meio do qual
realizou-se: (i) a seleção de artigos científicos relevantes sobre o tema em estudo; (ii) a análise
bibliométrica, sendo extraído os artigos, autores, periódicos e palavras-chave mais relevantes
sobre o tema; e, (iii) a análise sistêmica dos artigos permitiu construir conhecimento no
pesquisador e identificar lacunas na literatura sobre com foco no desenvolvimento de pessoal em
instituições públicas de ensino. Utilizando o segundo instrumento de intervenção, a MCDA-C, foi
possível construir o modelo de avaliação de desempenho organizacional, por meio de interação
direta com o decisor, sendo possível descrever os objetivos, metas, aspectos desejáveis,
indesejáveis, os problemas e as preocupações do mesmo em relação ao contexto em análise,
organizando-os em uma estrutura que possibilitou realizar a mensuração, avaliação global da
situação atual e propor ações de aperfeiçoamento. Os principais resultados obtidos da análise
sistêmica foram: (i) nenhum trabalho identifica o decisor no trabalho e o tem em conta para a
construção integral do modelo; (ii) menos de 4% dos trabalhos reconhecem que o modelo é
válido somente para contexto em análise; (iii) a totalidade dos artigos não atendem a teoria da
mensuração; (iv) apenas 3 dos 29 artigos analisados realizam a integração dos critérios para obter
uma avaliação global do desempenho; e, (v) nenhum trabalho apresenta ações de
aperfeiçoamento. Os principais resultados da construção do modelo de avaliação de desempenho
organizacional foram: (i) construção de 75 indicadores de desempenho; (ii) permitiu obter a
avaliação global de desempenho, possibilitando visualizar os pontos fracos e fortes do
desempenho da gestão, a qual encontra-se atualmente com 55 pontos; (iii) possibilita visualizar o
impacto das ações sobre o desempenho global; e, (iv) possibilitou elencar 13 ações para
promover o aperfeiçoamento, de forma que o desempenho geral alavancasse de 55 para 79
pontos. Desta forma, o estudo é suma importância para a gestão de recursos humanos da UFFS,
visto que: (i) supre a dificuldade de afirmar que determinado resultado se deve a uma
determinada prática adotada pela gestão de recursos; (ii) supre a dificuldade da organização em
definir indicadores organizacionais de gestão de recursos humanos que possam ser comparáveis
antes e depois de intervenções; e (iii) preenche uma lacuna na literatura, de estudos que
considerem a singularidade do contexto, tendo o decisor em conta para a construção integral do
modelo.
Palavras-chave: Avaliação de desempenho organizacional, MCDA-C, gestão de recursos
humanos, instituição pública.

DAGOSTIN, Henrique. Performance evaluation of personal development management in a
public institution of higher education through multi-criteria decision aid methodology constructivist. 2016, 224f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas) –
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, Pato Branco, 2016.
ABSTRACT
The human resource management department has been not to act in a purely bureaucratic way
anymore, and then it is considered as a strategic unit in organizations. Therefore, there is a
growing need for studies related to action management on the human resources, what should
propose new theoretical debates, models and approaches to the management practices. In this
sense, the present work points out to develop a performance evaluation model to support the
department of development of people of the Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS,
through Methodology Multiple-criteria Decision Analysis – Constructivist. This case study,
exploratory and descriptive, was developed with the help of a couple intervention tools, the
ProKnow-C, through it was held: (i) the selection of relevant scientific papers on the subject
under study; (ii) the bibliometric analysis, being extracted the most relevant articles; authors;
journals and keywords on the topic; and, (iii) the systemic analysis of the articles allows to build
knowledge in Researcher and identify gaps in the literature of the performance evaluation
focused on the development of people in public educational institutions. Using the second policy
instrument, the MCDA-C, it was possible to build the organizational performance assessment
model, through direct interaction with the decision maker what makes possible describe the
objectives; goals; the desirable and the undesirable aspects; problems and concerns on this issue
in relation to the context of this inquire; organizing them into a structure that enabled perform the
measurement, overall assessment of the current situation and propose improvement actions. The
main results of the systemic analysis were: (i) no work identifies the decision-maker at work and
take into account for the full construction of the model; (ii) less than 4% of the work recognize
that the model is valid only for context in analysis; (iii) all the articles don’t meet the theory of
measurement; (iv) only 3 of 29 analyzed articles realize the integration of the criteria for an
overall assessment of performance; (v) no work shows improvement actions. The main results of
the construction of performance evaluation model were: (i) building of 75 performance
indicators; (ii) allowed to obtain the overall performance evaluation, making it possible to
visualize weaknesses and strengths of management performance, which is currently 55 points;
(iii) allows one to view the impact of actions on the overall performance; and, (iv) made it
possible to list 13 actions to promote improvement, so that overall performance leaped from 55 to
79 points. Thus, the study is extremely important for the management of human resources of the
UFFS, since: (i) supplies the difficulty of stating that certain result is due to a practice of resource
management; (ii) supplies the difficulty of the organization in defining organizational indicators
of human resource management that are comparable, before and after interventions; and, (iii) fills
a gap in the literature of the studies that consider the uniqueness of the context, taking the
decision maker into account for the full construction of the model.
Keywords: Evaluation of organizational performance, MCDA-C, human resources management,
public institution.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA

As mudanças mercadológicas, com o passar dos anos, têm exigido constantes mudanças
organizacionais, fazendo com que a gestão de recursos humanos (GRH) deixe de atuar de forma
meramente burocrática e operacional, passando a ser considerada como uma unidade estratégica
nas organizações que buscam desenvolver os recursos humanos para atuar de forma preparada,
qualificada e engajada com os objetivos, necessidades e estratégias organizacionais (FIUZA,
2010; OLIVEIRA; OLIVEIRA 2011).

Diante destas mudanças, é crescente a necessidade por

estudos relacionados à atuação da gestão de recursos humanos, os quais devem propor novos
debates teóricos, modelos e abordagens para as práticas de gestão.
A gestão de recursos humanos tem sido considerada uma ferramenta de vantagem
competitiva importante para as organizações, assim, a relação entre o desempenho organizacional
e as práticas de GRH tem sido objeto de avaliação sistemática de pesquisadores (STAVROU;
CHARALAMBOUS; SPILIOTIS, 2007; JABBOUR et al., 2012; CIOBANU, 2013; KO;
SMITH-WALTER, 2013; AMALOU-DÖPKE; SUB, 2014), demonstrando que nos últimos anos
tem crescido o reconhecimento de especialistas e estudiosos de que a gestão de recursos humanos
pode contribuir para o desempenho organizacional, tanto para o setor público como para o setor
privado (GIVAN, 2005), entretanto, estudos comparativos denotam que a GRH no setor público
tem recebido menos atenção se comparado com organizações privadas (STAVROU;
CHARALAMBOUS; SPILIOTIS, 2007). Diante deste cenário, torna-se importante promover os
estudos sobre a gestão de recursos humanos relacionados ao setor público, de forma a ampliar o
conhecimento científico que possa contribuir com este meio.
Neste sentido, Chaves et al. (2012), afirma que as instituições universitárias públicas
vêm enfrentando novos desafios em virtude do aumento da competição, de novas tecnologias e
escassez de recursos, fatores que vem requerendo a adoção de novas práticas de gerenciamento
que apoiem a tomada de decisão. A utilização de indicadores de desempenho de forma a apoiar a
tomada de decisão, tem se tornado presente em toda administração pública, sendo que a
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incorporação de medidas simples até as mais complexas de aprimoramento da gestão de recursos
humanos tem sido reconhecida como um fator que pode aprimorar os serviços prestados por esta
unidade organizacional (GIVAN, 2005). Entretanto, não basta conhecer os indicadores, cada vez
mais, torna-se fundamental identificar a situação atual destes indicadores, se esta é boa, ruim, se
necessita de aperfeiçoamento, ou seja, qual a contribuição deste para o desempenho da gestão de
recursos humanos, assim surge à necessidade de mensurá-los ou gerenciá-los (monitorá-los).
Mensurar a gestão de recursos humanos tem sido considerado um desafio para
especialistas e para organizações, uma vez que: (i) há dificuldade de afirmar que determinado
resultado se deve a uma determinada prática adotada pela gestão de recursos humanos; (ii) há
falta de compreensão da finalidade da área pelos decisores; e (iii) há dificuldade em definir
indicadores organizacionais que possam ser comparáveis antes e depois de intervenções (SILVA;
BASQUES; FACCO, 2006). Assim, muitos resultados da área de gestão de recursos humanos são
apresentados por meio de: índices de turn over, absenteísmo, nível de aprovação em pesquisas de
clima organizacional, entre outros (SILVA; BASQUES; FACCO, 2006). Neste contexto, onde
denota-se a importância e a função estratégica da GRH para as organizações e
concomitantemente a dificuldade para os gestores conseguirem mensurar as práticas de gestão de
recurso humanos, o desenvolvimento de um modelo de avaliação de desempenho organizacional
torna-se uma opção para ampliar o conhecimento sobre a contexto de gestão de pessoas ao
identificar indicadores de desempenho que permitam mensurar o desempenho atual e global, e
permitam gerar ações de aperfeiçoamento.
A avaliação de desempenho organizacional para o contexto da gestão de recursos
humanos proporciona dados e informações mensuráveis que tendem a auxiliar, apoiar e sustentar
as posições e argumentos adotados pelos gestores de RH, e assim, melhora sua credibilidade e
relevância como um setor estratégico dentro das organizações (AMALOU-DÖPKE; SUB, 2014).
Concluindo-se que a avaliação de desempenho organizacional na gestão de recursos humanos
pode ampliar o conhecimento existente sobre o ambiente em análise, pela construção e análise de
indicadores de desempenho, bem como, podem contribuir para o aprimoramento da gestão de
recursos humanos ao tornar conhecido o status quo da gestão e ao propor ações de
aperfeiçoamento, torna-se importante o estudo sobre a avaliação de desempenho organizacional
no contexto da gestão de recursos humanos.
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A avaliação de desempenho organizacional conforme constatado na literatura científica
por autores como Cunha e Corrêa (2013) e Bortoluzzi, Ensslin e Ensslin (2013b), é uma linha de
pensamento polissêmico, havendo uma diversidade de vertentes teóricas tratando sobre o assunto,
a qual não se encontra consolidada, e assim, seus conceitos geralmente são apresentados de forma
genérica, uma vez que não há consenso entre os estudiosos da área sobre os procedimentos a
serem realizados.
Não havendo consenso na literatura sobre a avaliação de desempenho organizacional,
convém ao autor da pesquisa ancorar o estudo sobre uma afiliação teórica sobre o tema, assim, ao
considerar que a revisão/perspectiva construtivista descreve a avaliação de desempenho
organizacional como “um processo para construir conhecimento no decisor em relação a um
contexto específico que se propõe avaliar, a partir da percepção do próprio decisor por meio de
atividades que busquem identificar, organizar e mensurar ordinalmente as preocupações que o
decisor considera necessárias e suficientes para a avaliação do contexto” (ENSSLIN et al., 2010,
p. 130), e considerando que a avaliação de desempenho organizacional pode ser adotada como
um instrumento para ampliar e construir conhecimento em um decisor, perante um contexto
específico que ele se propõe a gerir, pode ser utilizada para aperfeiçoar a gestão universitária
(MATOS; PETRI, 2015), o presente estudo afilia-se a metodologia Multicritério de Apoio à
Decisão – Construtivista (MCDA-C) (ENSSLIN et al., 2010), para construção da pesquisa.
O estudo tem como foco o contexto da diretoria de desenvolvimento de pessoal da
Universidade Federal da Fronteira Sul, a qual possui atribuição de promover ações de
capacitação, ambientação de servidores, avaliação de estágio probatório e de desempenho, gestão
da carreira e de competências de aproximadamente 1.300 servidores lotadas em 6 municípios
distribuídos nos 3 estados do sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), sendo
que a mesma não possui até a presente data, nenhum modelo de avaliação de desempenho
organizacional, e o gestor, assim como demonstrado na literatura, possui dificuldades em
determinar: se as ações adotadas são adequadas, ruins, ou se necessitam de aperfeiçoamento; e, a
qual prática de gestão de recursos humanos se deve os resultados alcançados pela Diretoria.
A diretoria de desenvolvimento de pessoal encontra-se um contexto singular, em uma
instituição “nova”, com apenas seis anos de existência, entretanto, já enfrenta diversos desafios
diariamente, ao auxiliar na gestão de carreira de aproximadamente 1300 servidores, buscando
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conciliar o interesse dos servidores os quais muitas vezes são conflitantes com a missão
institucional, com a carreira e com imposições legais.
Apresentado o contexto da pesquisa, emerge o questionamento que orienta a construção
deste trabalho científico: quais indicadores devem ser considerados no desenvolvimento de um
modelo singular de avaliação de desempenho organizacional, que busca apoiar a diretoria de
desenvolvimento de pessoal da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS?

1.2

OBJETIVOS

Nesta subseção do trabalho, apresenta-se o objetivo geral e os objetivos específicos a
serem alcançados pela presente pesquisa.

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um modelo de avaliação de desempenho organizacional para apoiar a
diretoria de desenvolvimento de pessoal da Universidade Federal da Fronteira Sul por meio da
metodologia multicritério de apoio à decisão – construtivista

1.2.2 Objetivos Específicos

i)

Realizar análise crítica (Sistêmica) de um conjunto de artigos científicos relevantes –

nacionais e internacionais – que abordam o tema;
ii)

Identificar os objetivos estratégicos, táticos e operacionais e organizá-los em uma

estrutura hierárquica de valor, segundo a percepção do decisor da Diretoria de
Desenvolvimento de Pessoal da UFFS;
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iii)

Construir indicadores por meio de escalas ordinais e cardinais para os objetivos

identificados; e
iv)

Identificar o status quo e propor ações de aperfeiçoamento para os indicadores

identificados como comprometedores.

1.3

JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA

A justificativa para realização desta pesquisa está alicerçada nas contribuições teóricas e
práticas para a área de avaliação de desempenho organizacional na gestão de recursos humanos
em instituições públicas de ensino superior.
A contribuição teórica se caracteriza pela revisão bibliométrica da literatura sobre
avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em
instituições públicas de ensino superior, possibilitando identificar os principais artigos, periódicos
e autores que mais publicam sobre o tema, os termos mais utilizados para compor as palavraschave dos trabalhos, e pela análise sistêmica e estruturada dos artigos, possibilitando construir
conhecimento e evidenciar as lacunas deixadas pelos autores sobre este tema e a identificação dos
indicadores de desempenho encontrados na literatura. Por fim, acrescenta-se a contribuição pela
proposta metodológica construída para apoiar os gestores envolvidos em processos de tomada de
decisão na gestão de recursos humanos.
A contribuição prática é percebida na aplicação do modelo de avaliação de desempenho
organizacional na diretoria de desenvolvimento de pessoal da UFFS, da qual foi possível ampliar
o conhecimento do decisor em relação ao contexto em análise, construir indicadores de
desempenho da diretoria, realizar a avaliação global de desempenho e por fim, indicar ações de
aperfeiçoamento da gestão.
O trabalho é relevante à medida que: (i) se percebe na literatura a necessidade de novas
pesquisas relativas à gestão de recursos humanos, a qual pode se configurar como uma atividade
estratégica para as organizações; (ii) na literatura sobre avaliação de desempenho organizacional
com foco no desenvolvimento de pessoal de instituições públicas de ensino superior, nenhuma
ferramenta/modelo é construída utilizando uma abordagem construtivista, onde leva-se em
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consideração para a construção integral do modelo, os valores, preferências e a construção de
conhecimento no decisor; (iii) é inédito, em virtude da utilização da abordagem construtivista
para a construção de um modelo de avaliação de desempenho organizacional para um contexto
específico, neste caso para a diretoria de desenvolvimento de pessoal da UFFS (iv) contribui para
a literatura sobre a gestão universitária de instituições públicas; e (v) há contribuição social ao
propor um modelo de aprimoramento na gestão universitária de uma instituição pública por meio
de um procedimento estruturado e validado na literatura científica.

1.4

DELIMITAÇÕES DA PESQUISA

Independentemente da metodologia de pesquisa adotada, as delimitações encontram-se
implícitas, seja por fatores como tempo, recursos, bem como pelo método em si. O estudo sobre a
avaliação de desempenho organizacional com foco para a área de desenvolvimento de pessoal em
uma instituição pública de ensino superior, realizado pela metodologia construtivista, a qual leva
em consideração as percepções e valores do decisor sobre o contexto específico em estudo,
restringe a generalização da pesquisa para outras instituições de ensino superior. Entretanto, a
contribuição metodológica e teórica utilizada para a construção do modelo, poderá ser aplicada
em futuros trabalhos de avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento
de pessoal em instituições públicas de ensino superior.
O trabalho apresenta delimitação referente à busca bibliográfica realizada, a qual é
restringida a artigos disponibilizados em periódicos que possuam acesso irrestrito ao texto na
íntegra por meio do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de
Nível Superior (CAPES) ou pelo próprio periódico de forma gratuita, ou seja, artigos incompletos
ou não disponibilizados desta forma foram desconsiderados na realização da presente pesquisa.
Por fim, a análise dos artigos encontrados no processo de pesquisa, por meio do
instrumento de intervenção PROKNOW-C, utilizando-se três eixos de pesquisa (avaliação de
desempenho, universidade pública e recursos humanos) buscou sintetizar de forma mais
detalhada o conhecimento produzido sobre a interseção dos três eixos, buscando trabalhos que
contribuíssem com o tema de estudo - avaliação de desempenho organizacional com foco no
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desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino superior, de forma que a pesquisa
não adentrou em aspectos isolados de cada eixo de pesquisa, bem como, não analisou trabalhos
não identificados pela metodologia adotada, para fins do referencial teórico.

1.5

ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos: (i) introdução; (ii) metodologia
da pesquisa; (iii) fundamentação teórica; (iv) apresentação e discussão de resultados; e (v)
considerações finais.
O primeiro deles, esta introdução, apresenta a contextualização do problema da
pesquisa, objetivos (geral e específicos), justificativa, contribuições e delimitações da pesquisa e
a estrutura do trabalho. O segundo capítulo aborda os procedimentos metodológicos utilizados na
pesquisa, contendo o seu enquadramento metodológico; os procedimentos de seleção e análise da
literatura, apresentando o Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-C); os
procedimentos para construção do modelo de avaliação de desempenho da Diretoria de
desenvolvimento de pessoal da UFFS utilizando o instrumento de intervenção MCDA-C
(Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão – Construtivista); e o objeto de estudo. O terceiro
capítulo apresenta a Fundamentação Teórica a qual busca apresentar: (i) Panorama da área de
pesquisa em avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal
em instituições públicas de ensino superior; (ii) contexto geral do tema avaliação de desempenho
organizacional; (iii) literatura sobre a gestão de recursos humanos no serviço público; e (iv)
literatura sobre a avaliação de desempenho organizacional da gestão de recursos humanos. No
quarto capítulo, demonstram-se os resultados da realização da análise sistêmica dos artigos
selecionados pelo ProKnow-C e o desenvolvimento do modelo de avaliação de desempenho
organizacional para o contexto em análise. O quinto e último capítulo, traz as considerações
finais do trabalho. Por fim, este trabalho é concluído apresentando-se as referências bibliográficas
utilizadas para construção deste.
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2

METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia da pesquisa encontra-se subdividida em três seções: (i) enquadramento
metodológico; (ii) procedimentos utilizados para revisão e análise da literatura; e (iii)
procedimentos para construção do modelo de avaliação de desempenho organizacional com foco
no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino superior.

2.1

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

Quanto à natureza do objetivo, este trabalho se caracteriza como exploratório-descritivo.
Exploratório, uma vez que procura proporcionar maior familiaridade com os fatores que
impactam no desempenho da diretoria de desenvolvimento de pessoal de uma instituição pública
de ensino superior, bem como por apresentar um planejamento flexível, por envolver a
participação do pesquisador e de grupos interessados em diversos momentos da construção do
modelo de avaliação de desempenho organizacional (GIL, 2010; MARCONI; LAKATOS, 2011).
A etapa exploratória do processo de pesquisa ocorre a partir da interação entre o
facilitador com decisor da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal da Universidade Federal da
Fronteira Sul, onde o facilitador busca gerar conhecimento no decisor para fins de construção de
um modelo de avaliação de desempenho organizacional para a diretoria de desenvolvimento de
pessoal.
O trabalho também possui natureza descritiva, por apresentar uma revisão estruturada de
coleta de dados na literatura com o propósito de descrever as características do que já foi
publicado sobre o tema (GIL, 2002), onde sequencialmente é realizada a análise crítica deste
material em relação à avaliação de desempenho organizacional com foco em desenvolvimento de
pessoal de instituições públicas de ensino superior.
Em relação aos procedimentos técnicos, é caracterizado como um estudo de caso na
diretoria de desenvolvimento de pessoal da UFFS, na qual se “investiga um fenômeno
contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o
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fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 32). Este estudo prático
buscou aprofundar e detalhar o contexto em análise com fins a construção de um modelo para
avaliar o desempenho.
Quanto aos procedimentos da pesquisa referente à coleta de dados, é de natureza
primária e secundária. Primária, pelo fato da obtenção dos dados ocorrerem diretamente junto ao
decisor da diretoria de desenvolvimento de pessoal, por meio de entrevistas não estruturadas
(RICHARDSON, 2008). E os dados secundários empregados no trabalho obtidos em artigos
científicos localizados em periódicos nacionais e internacionais selecionados por meio de
procedimento de busca estruturado denominado Knowledge Development Process – Construtivist
(ProKnow-C).
Quanto à abordagem do problema de pesquisa, caracteriza-se como qualitativa em várias
etapas da estruturação do modelo e quantitativa no processo de avaliação. Qualitativa, pois o
estudo busca examinar situações complexas e particulares envolvendo atividades sociais e
humanas em que os aspectos subjetivos se sobrepõem perante os aspectos objetivos
(RICHARDSON, 2008).
A abordagem qualitativa está presente em vários momentos de investigação desta
pesquisa, na fase de estruturação do problema, nas entrevistas com o decisor com fins de
identificar as percepções, preocupações do decisor em relação ao contexto em análise, na
estruturação quando transformam estas preocupações em conceitos orientados a ação, no
agrupamento destes conceitos em áreas de preocupação, na sequência quando da construção dos
mapas cognitivos e estrutura hierárquica de valor, no desenvolvimento de escalas ordinais para a
construção do modelo de avaliação de desempenho organizacional e na terceira etapa do
ProKnow-C onde realizou-se a análise sistêmica dos artigos do Portfólio Bibliográfico. Na etapa
final, na fase de recomendações de melhoria do desempenho, a pesquisa também é caracterizada
como qualitativa.
Na sequência do desenvolvimento do instrumento de intervenção adotado, a fase da
avaliação, a pesquisa é quantitativa uma vez que são utilizados modelos matemáticos e
procedimentos estatísticos (RICHARDSON, 2008) com fins a transformar escalas ordinais em
cardinais (ENSSLIN et al., 2013a). A transformação das escalas ordinais para escalas cardinais é
realizada por meio do software estatístico MACBETH (Measuring Attractiveness by a Category
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Based Evaluation Technique), o qual permite obter a avaliação global do desempenho (BANA E
COSTA; VANSNICK, 1997).
Referente aos instrumentos de intervenção utilizados neste trabalho, foram adotados: (i)
para a revisão da literatura científica o ProKnow-C, que por meio de um procedimento
estruturado, permite gerar conhecimento no pesquisador sobre o tema abordado, com fins a
orientar suas ações subsequentes neste trabalho (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012); e (ii)
para a construção do modelo de avaliação de desempenho organizacional foi adotada a
Metodologia Multicritério de Apoio a Decisão Construtiva (MCDA-C), tendo por base as
convicções e valores do decisor em relação ao processo (ENSSLIN et al., 2010). Os dois
instrumentos de intervenção serão abordados a seguir.

2.2

PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO E ANÁLISE DA LITERATURA

Para a condução da seleção de um Portfólio Bibliográfico (PB) de artigos com
reconhecimento científico comprovado sobre avaliação de desempenho organizacional com foco
no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino superior, bem como para
análise bibliométrica e sistêmica do Portfólio Bibliográfico utilizou-se o instrumento de
intervenção denominado de Knowledge Development Process – Construtivist. Este procedimento
estruturado busca gerar conhecimento no pesquisador sobre um fragmento da literatura científica
publicada, com fins a orientar suas ações no processo de investigação sobre avaliação de
desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal de instituições públicas de
ensino superior, por meio de um instrumento de pesquisa com validação científica (LACERDA;
ENSSLIN; ENSSLIN, 2012; VALMORBIDA; CARDOSO; ENSSLIN, 2015).
O instrumento de intervenção ProKnow-C tem sido utilizado em diversas pesquisas
científicas nos últimos anos (TASCA et al., 2010; VALMORBIDA et al., 2011; AZEVEDO et
al., 2011; LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012; ENSSLIN; ENSSLIN; PINTO, 2013;
ENSSLIN et al., 2014; DUTRA et al., 2015; VALMORBIDA et al., 2016; VALMORBIDA;
ENSSLIN, 2016), sendo demonstrado na Figura 1.
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Figura 1 - ProKnow-C - Knowledge Development Process-Constructivist.
Fonte: VALMORBIDA et al. (2016, p. 12).

O ProKnow-C, conforme demonstrado na Figura 1, apresenta-se sobre três etapas
principais: (i) seleção do portfólio bibliográfico (neste trabalho, subdividido em procedimentos
para revisão da literatura em periódicos internacionais e procedimentos para revisão da literatura
em periódicos nacionais); (ii) análise bibliométrica; e (iii) análise sistêmica.
A primeira etapa consiste na seleção do portfólio bibliográfico de artigos, o qual ocorre
por meio de etapas estruturadas, sendo elas: (i) seleção do banco de artigos bruto; (ii) filtragem
do banco de artigos; e (iii) finaliza com o teste de representatividade. Na sequência, a segunda
etapa denominada de análise bibliométrica visa identificar e evidenciar os destaques das variáveis
dos artigos selecionados para compor o Portfólio Bibliográfico. Nesta pesquisa serão
investigados os destaques das variáveis dos principais artigos, periódicos e autores que mais
publicam em relação à avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de
pessoal em instituições públicas de ensino superior, bem como os termos mais utilizados para
compor as palavras-chave dos trabalhos.
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Após a análise bibliométrica, realiza-se a terceira etapa, denominada como análise
sistêmica, a qual tem por finalidade fazer a análise do conteúdo dos trabalhos que compõem o
portfólio bibliográfico por meio das lentes, com enfoque para a avaliação de desempenho
organizacional sob o prisma da afiliação teórica adotado pelos autores da pesquisa (MARAFON
et al., 2012).

2.2.1 Seleção do Portfólio Bibliográfico

A presente seção está subdividida em: (i) procedimentos para revisão da literatura em
periódicos internacionais; e (ii) procedimentos para revisão da literatura em periódicos nacionais.

2.2.1.1 Procedimentos para revisão da literatura em periódicos internacionais

Os procedimentos para revisão da literatura em periódicos internacionais iniciaram-se
pela definição dos eixos de pesquisa. Após a definição dos eixos de pesquisa, foram selecionadas
as palavras-chave de cada eixo, conforme é apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Eixos de pesquisas e palavras-chave de avaliação de desempenho organizacional com foco no
desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino superior, contexto internacional.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).
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O autor da pesquisa, conforme demonstrado na Figura 2, inicialmente definiu 3 eixos de
pesquisa que na sequência norteiam a seleção das palavras-chave de cada eixo, assim definidos:
(i) Avaliação de Desempenho Organizacional – measurement, assessment, evaluation,
performance, measures e indicator; (ii) Recursos Humanos – “human resources”, HRM, e
“human capital”; e (iii) Universidade Pública – public, governement, university e college. Destes
três eixos de pesquisa, totalizou na definição de treze palavras-chave e chegou-se a 72
combinações para a busca nas bases de dados.
Para fins das buscas dos artigos, escolheram-se no portal de periódicos da CAPES, as
bases de dados SCOPUS e Web of Science - ISI, para a seleção do PB, uma vez que estas bases
possuem grande abrangência de publicações, por exemplo, a base SCOPUS possui mais de
21.900 Títulos de mais de 5.000 Editores Internacionais; 20 mil revistas e jornais; 365
publicações comerciais; quase 50.000 livros e 420 séries de livros; 6,5 milhões de artigos de
conferências de mais de 17.000 eventos em todo o mundo. Observou-se também, fatores como o
reconhecimento no meio científico das bases Scopus e Web of Science - ISI (MESQUITA et. al.,
2006; BEUREN; SOUZA, 2008), o acervo da base Scopus considerado expressivo (GUARNIER;
MELO-SILVA, 2007; OLIVEIRA; GRACIO, 2011), e a possibilidade de consulta gratuita por
meio do portal de periódicos da CAPES. Estes fatores foram determinantes na escolha destas
bases de dados para a realização de buscas para a composição do Portfólio Bibliográfico.
As buscas nas bases de dados foram feitas utilizando delimitações relativas ao tipo de
documento, no qual foram considerados apenas article, a área temática social scienses e com
limitação temporal das publicações, em virtude do quantitativo expressivo de retorno nas
consulta, considerando-se os trabalhos publicados a partir do ano 2005 até janeiro de 2015, mês
que foi realizada a consulta às bases de dados.
Após definição dos eixos de pesquisa, das palavras-chave, das combinações e
delimitações de busca, a seleção dos trabalhos que compõem o Portfólio Bibliográfico da
literatura internacional foi realizada em etapas sequenciais (VALMORBIDA; CARDOSO;
ENSSLIN, 2015), identificadas na Figura 3.
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Busca de artigos nas bases ISI e SCOPUS com
as 72 combinações das 13 palavras-chave.

Filtros: campo de
busca, palavras-chave,
período de tempo e
tipo de documento

5.238 artigos

Importação dos resultados para o software de
gerenciamento bibliográfico
2.801
elimina

2.437 artigos

Remoção dos artigos duplicados

2.202
elimina
artigos
118 para
reanálise

Leitura do título para alinhamento com o tema
Alinhamento quanto ao reconhecimento
científico

235 artigos

117 artigos

2 artigos

Tem menos de 3?
anos
45
Elimina

Leitura dos
resumos

Autor esta no
banco de autores
da Biblioteca A

55 artigos

94
elimina
23 artigos
Biblioteca A

Leitura dos
resumos

12 artigos
Biblioteca B

2 não
artigo
s
14 artigos
não alinhados

57 artigos

Identificar autores
dos artigos

35 artigos
Biblioteca C
Artigo
disponível

33 sim
artigos

Alinhamento pela leitura integral do
artigo

19 artigos
alinhados

Portfólio final
Figura 3 - Processo para seleção do portfólio bibliográfico internacional.
Fonte: Adaptado de (MARAFON et al., 2012).

O processo para seleção do portfólio bibliográfico internacional, conforme
procedimentos elencados na Figura 3, inicia-se pelas buscas de artigos nas bases de dados
utilizando as 72 combinações diferentes de palavras-chave, as quais resultaram em um total de
5.238 artigos, os quais foram exportados para um software de gerenciamento bibliográfico,
formando o banco de artigos bruto. Deste total excluiu-se 2.801 artigos duplicados, encolhendo a
amostra para 2.437 artigos.
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Na etapa seguinte, foi procedida à seleção de artigos alinhados com o tema avaliação de
desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de
ensino superior, pela leitura do título, como resultado houve a eliminação de 2.202 trabalhos,
reduzindo o número de artigos para 235. Na sequência, visando à seleção dos artigos com
reconhecimento científico, utilizou-se do Google Scholar (2015) para a análise de quantitativo de
citações dos artigos. De posse destes dados, selecionou-se 117 artigos mais citados, que juntos
correspondiam a 95,80% das citações entre os 235 artigos analisados (VALMORBIDA;
CARDOSO; ENSSLIN, 2015).
Selecionados os 117 artigos com maior reconhecimento científico, foi realizada a análise
do alinhamento dos artigos com o tema de pesquisa (avaliação de desempenho organizacional
com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino superior) pela leitura
do resumo, dos quais 23 trabalhos passaram a compor a Biblioteca A e 94 artigos foram
descartados.
Entendendo que a seleção de artigos pelo reconhecimento científico por meio da
quantidade de citações pode eliminar artigos de autores com destaque na produção científica
sobre o tema, bem como artigos publicados recentemente, os quais dificilmente possuem número
de citações considerável, foi realizada uma reanálise dos 118 artigos deixados em um repositório
de artigos com reconhecimento científico a ser confirmado. Assim foi efetuada a leitura de
resumos de 57 artigos, dos quais, 55 foram publicados entre os anos de 2013 a 2015, e 2 artigos
eram pertencentes a autores com produção científica com reconhecimento científico já
confirmado pelo processo. Desta etapa, resultou na seleção de 12 artigos – Biblioteca B, que
foram agregados aos 23 artigos da Biblioteca A, totalizando em 35 artigos – Biblioteca C
(DUTRA et al., 2015).
Dos 35 trabalhos selecionados, foram localizados 33 trabalhos na integra,
disponibilizados de forma gratuita pelo portal de periódicos da CAPES, ou repassados
gratuitamente pelos respectivos autores. Destes 33 artigos, foi realizada a leitura integral dos
trabalhos, de forma que 14 não estavam alinhados com o tema avaliação de desempenho
organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino
superior e foram excluídos, e 19 encontravam-se alinhados, formando o Portfólio Bibliográfico,
listados no Quadro 1.

30

Título

Supervisory Perceptions of the Impact of Public Sector
Personnel Practices on the Achievement of Multiple
Goals Putting the Strategic into Human Resource
Management.
Seeing stars: human resources performance indicators in
the National Health Service.
A universalistic perspective for explaining the
relationship between HRM practices and firm
performance at different points in time.
Lost in translation: exploring the link between HRM
and performance in healthcare.
Human resource management and performance: A
neural network analysis.
To be strategic in the new public sector, HR must
remember its operational activities.
Tightening the link between employee wellbeing at
work and performance: A new dimension for HRM.
Human resources management and firm performance:
The differential role of managerial affective and
continuance commitment.
Managing the HR function: the role of social capital.
A mediation model linking business strategies, human
resource management, psychological contract, and
organizational performance.
The link between HR practices, psychological contract
fulfillment, and organizational performance: The case of
the Greek service sector.
An overview of the Human Resources Activities in
Central Government Institutions.

Periódico

Autores

The American
Review of Public
Administration

Dennis M. Daley; e Michael
L.Vasu.

Personnel Review

Rebecca Kolins Givan

Journal of
Managerial
Psychology

Shay S. Tzafrir

Human Resource
Management Journal
European Journal of
Operational
Research
Human Resource
Management
Management
Decision
Journal of Applied
Psychology
Personnel Review
International Journal
of Human Resources
Development and
Management
Thunderbird
international
business review
Administratie si
Management Public

HRM practices, intrinsic motivators, and organizational
performance in the public sector.

Public Personnel
Management

The relationship between HRM Practices and
Organizational Performance in the Public Sector:
Focusing on Mediating Roles of Work Attitudes.
Performance in local government HRM: the role of
external customers.
HR measurement as an instrument of the HR
department in its exchange relationship with top
management: A qualitative study based on resource
dependence theory.

International Review
of Public
Administration
Baltic Journal of
Management
Scandinavian
Journal of
Management

The impact of human resource management practices on
performance: Evidence from a Public University.

The TQM Journal

Content vs. Process in the HRM‐Performance
Relationship: An Empirical Examination.

Human Resource
Management.

An Analysis on Academicians Job Satisfaction in the
Perspective of HRD Practices.

International
Education Studies

Quadro 1 - Portfólio Bibliográfico Internacional.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Ano

2005
2005

2006
Timothy Bartram; Pauline
Stanton; Sandra Leggat;
Gian Casimir; e Benjamin
Fraser.
Eleni T. Stavrou; Christakis
Charalambous; e Stelios
Spiliotis,
Stephen T. T. Teo; e John J.
Rodwell.
Nicole R. Baptiste
Yaping Gong; Kenneth S.
Law; Song Chang; e
Katherine R. Xin
Catherine Truss; e Jas Gill

2007

2007
2007
2008

2009
2009

Anastasia A. Katou
2011
Anastasia A. Katou; e
Pawan S. Budhwar
Alina Ciobanu.
David Giauque; Simon
Anderfuhren-Biget; e
Frédéric Varone
Jaekwon Ko; e Aaron
Smith-Walter
Sara Lindström; e Sinikka
Vanhala.

2012
2013

2013

2013
2013

Linda Amalou-Döpke; e
Stefan Süß.
2014
Muslin Amin; Wan K. W.
Ismail; Siti Z. A. Rasid; e
Richard D.A. Selemani.
Anastasia A. Katou; Pawan
S. Budhwar; e Charmi Patel
Choi S. Long; Sia S. Xuan;
Wan K. W. Ismail; Siti Z.
A. Rasid; e Tan O. Kowang.

2014
2014

2014
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Os artigos demonstrados no Quadro 1, formam o portfólio bibliográfico internacional de
artigos alinhados com o tema avaliação de desempenho organizacional com foco no
desenvolvimento de pessoal de instituições públicas de ensino superior, os quais, segundo o
instrumento de intervenção, passaram posteriormente pela análise bibliométrica e pelas 6 lentes
da análise sistêmica.

2.2.1.2 Procedimentos para revisão da literatura em periódicos nacionais

A seleção dos trabalhos que compõem o Portfólio Bibliográfico da literatura nacional foi
realizada em etapas sequenciais, iniciou-se pela definição dos eixos de pesquisa. Após a definição
dos eixos de pesquisa, foram selecionadas as palavras-chave de cada eixo, conforme é
apresentado na Figura 4.

Avaliação de Desempenho
Organizacional

Gestão de Recursos Humanos

• Avaliação
• Desempenho
• Mensuração
• Gestão
• Decisão
• Indicadores

• Recursos Humaos
• Pessoas
• Satisfação
• Motivação
• Gestão de Pessoas
• Servidores

Figura 4 - Eixos de pesquisas e palavras-chave de avaliação de desempenho organizacional com foco no
desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino superior, contexto nacional.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

O autor da pesquisa, conforme demonstrado na Figura 4, definiu 2 eixos de pesquisa que
na sequência norteiam a seleção das palavras-chave de cada eixo, assim definidos: (i) Avaliação
de Desempenho Organizacional – avaliação, desempenho, mensuração, gestão, decisão e
indicadores; e (ii) Gestão de Recursos Humanos – “recursos humanos”, pessoas, satisfação,
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motivação, “gestão de pessoas” e servidores. Destes dois eixos principais, totalizou doze
palavras-chave e chegou-se a 36 combinações distintas para a busca nas bases de dados.
A definição dos eixos para a revisão da literatura nacional composta por dois eixos,
diferentemente do processo utilizado para a revisão da literatura internacional com três eixos, foi
necessária, uma vez que ao utilizar três eixos na revisão da literatura nacional os resultados
encontrados são baixos e algumas vezes inexistentes, por este motivo, também foi ampliado o
quantitativo de palavras-chave para o eixo – Gestão de Recursos Humanos, no contexto nacional
em comparação com o quantitativo de palavras-chave utilizadas no contexto internacional.
Apesar da inexistência do terceiro eixo “Universidades Públicas”, o autor durante o procedimento
de filtragem dos artigos brutos pela leitura, buscou selecionar os artigos mais alinhados com o
tema de pesquisa.
Escolheram-se, no portal de periódicos da CAPES, as bases de dados Scientific
Electronic Library Online (SCIELO) e Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL), para a
seleção do PB nacional, uma vez que estas bases possuem grande abrangência de publicações
nacionais, por exemplo, a base SCIELO possui mais de 401 mil artigos originais ou de revisão, e
a base de dados SPELL possui mais de 31.700 documentos relativos às áreas das Ciências Sociais
Aplicadas e Engenharias, áreas de interesse desta pesquisa.
As buscas realizadas em janeiro de 2015 nas bases de dados, foram feitas utilizando
delimitações relativas às publicações de origem nacional e foram consideradas apenas trabalhos
das áreas temáticas das Ciências Sociais Aplicadas e Engenharias, não havendo limitação
temporal.
Após definição dos eixos de pesquisa, das palavras-chave, das combinações e
delimitações de busca, a seleção dos trabalhos que compõem o portfólio bibliográfico da
literatura nacional foi realizada em etapas sequenciais identificadas (CARDOSO et al., 2015) na
Figura 5.
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Busca de artigos nas bases SCIELO e SPELL
com as 36 combinações das 12 palavras-chave.

Filtros: campo de
busca, palavras-chave,
e tipo de documento,
área de conhecimento.

1.226 artigos

Importação dos resultados para o software de
gerenciamento bibliográfico
548
elimina
526
elimina
artigos
75 para
reanálise

Remoção dos artigos duplicados

678 artigos

Leitura do título para alinhamento com o tema

152 artigos

Alinhamento quanto ao reconhecimento
científico

77 artigos

7 artigos

Tem menos de 3?
anos
28
Elimina

Leitura dos
resumos

Autor esta no
banco de autores
da Biblioteca A

28 artigos

59
elimina
18 artigos
Biblioteca A

Leitura dos
resumos

7 artigos
Biblioteca B

0 não
artigo
s
15 artigos
não alinhados

35 artigos

Identificar autores
dos artigos

25 artigos
Biblioteca C
Artigo
disponível

Alinhamento pela leitura integral do
artigo

25 sim
artigos
10 artigos
alinhados

Portfólio final
Figura 5 - Processo para seleção do portfólio bibliográfico nacional.
Fonte: Adaptado de (MARAFON et al., 2012).

O processo para seleção do portfólio bibliográfico nacional, conforme procedimentos
elencados na Figura 5, inicia-se pelas buscas de artigos nas bases de dados utilizando as 36
combinações diferentes de palavras-chave, as quais resultaram em um total de 1.226 artigos, os
quais foram exportados para um software de gerenciamento bibliográfico, formando o banco de
artigos bruto. Deste total excluiu-se 548 artigos duplicados, encolhendo a amostra para 678
artigos.
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Na etapa seguinte, foi procedida à seleção de artigos alinhados com o tema de pesquisa
(avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em
instituições públicas de ensino superior) pela leitura do título, como resultado, houve a
eliminação de 526 trabalhos, reduzindo o número de artigos para 152. Na sequência, visando à
seleção dos artigos com reconhecimento científico, utilizou-se do Google Scholar (2015) para a
análise de quantitativo de citações dos artigos. De posse destes dados, selecionou-se 77 artigos
mais citados, que juntos correspondiam a 97,74% das citações entre os 152 artigos analisados.
Selecionados os 77 artigos com maior reconhecimento científico, em seguida foi
realizada a análise do alinhamento dos artigos com o tema de pesquisa (avaliação de desempenho
organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino
superior) pela leitura do resumo, dos quais 18 trabalhos foram selecionados e passaram a compor
a Biblioteca A e 59 artigos foram descartados.
Uma vez que o processo de seleção de artigos por meio do reconhecimento científico,
utilizando como métrica a quantidade de citações, pode eliminar artigos de autores com destaque
na produção científica sobre o tema, bem como artigos publicados recentemente, os quais
raramente possuem número de citações considerável, foi realizada uma reanálise dos 75 artigos
deixados em um repositório de artigos com reconhecimento científico a ser confirmado. Assim,
dentre os 75 artigos, foi efetuada a leitura de resumos de 35 artigos, dos quais: 28 foram
publicados entre os anos de 2013 a 2015; e 7 artigos eram pertencentes a autores com produção
científica com reconhecimento científico já confirmado pelo processo. Desta etapa, resultou na
seleção de 7 artigos – Biblioteca B, que foram agregados aos 18 artigos da Biblioteca A,
totalizando em 25 artigos – Biblioteca C (DUTRA et al., 2015).
Dos 25 trabalhos selecionados, todos foram localizados na integra, disponibilizados de
forma gratuita pelo portal de periódicos da CAPES. Destes 25, foi realizada a leitura integral dos
trabalhos, de forma que 15 não estavam alinhados com o tema de pesquisa (avaliação de
desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de
ensino superior) e foram excluídos e 10 encontravam-se alinhados, formando o Portfólio
Bibliográfico (PB), listados no Quadro 2.
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Artigo
Conectando recursos humanos e estratégia: em
busca de indicadores de resultados na gestão de
pessoas.
Desenvolvimento e validação da escala de políticas
de gestão de pessoas (EPPGP).
Políticas de gestão de pessoas, valores.

Rumo à gestão estratégica de recursos humanos:
estudo de caso em uma organização pública
paulista.
A política de treinamento dos servidores técnico
administrativos da Universidade Federal de Viçosa
(UFV) na percepção dos treinados e dos dirigentes
da instituição.
As quatro faces de RH: analisando a performance
da gestão de recursos humanos em empresas no
Brasil.
Gestão de Recursos Humanos: uma metanálise de
seus efeitos sobre desempenho organizacional.
Uma metodologia para diagnóstico de clima
organizacional: integrando motivos sociais e
cultura brasileira com fatores do ambiente de
trabalho do Poder Judiciário.
Gestão de recursos humanos e desempenho
operacional: evidências empíricas.

Políticas de gestão de pessoas, comprometimento
organizacional e satisfação no trabalho na livraria
cultura.
Quadro 2 - Portfólio Bibliográfico Nacional.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Periódico

Autor

Ano

Revista de
Gestão
Revista de
Administração
Mackenzie
Revista de
Administração
Mackenzie
Revista de
Ciências da
Administração

Georgina A. V. da Silva; Paula V.
Basques; e Fúlvio C. Facco.

2006

Gisela Demo Fiuza

2008

Gisela Demo Fiuza

2010

Revista de
Administração
Pública
Revista de
Administração
Contemporânea
Revista de
Administração
Contemporânea
Revista de
Administração
Pública

Wesley R. S. Freitas; e Charbel J.
C. Jabbour
Elenice M. De Magalhães; Adriel
R. de Oliveira; Nina R. da S.
Cunha; Afonso A. T. de F. de C.
Lima; e Daniela C. da S. Campos

2010

2010

Betania Tanure; Paul Evans; e
Vera L. Cançado

2010

Agostinha M. B. de Oliveira; e
Alexandre J. de Oliveira.

2011

Gestão &
Produção

Beatriz Q. Villardi; Viviane N.
Ferraz; e Veranise J. C. Dubeux
Charbel J. C. Jabbour;
Wesley R. de S. Freitas;
Adriano A. Teixeira; e
Ana B. L. de S. Jabbour

Revista
Alcance

Gisela Demo; Paula Martins; e
Patrícia Roure

2011

2012

2013

Os artigos apresentados no Quadro 2, formam o portfólio bibliográfico nacional de
artigos alinhados com o tema avaliação de desempenho organizacional com foco no
desenvolvimento de pessoal de instituições públicas de ensino superior, os quais, segundo o
instrumento de intervenção, passaram posteriormente pela análise bibliomêtrica e pelas 6 lentes
da análise sistêmica.
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2.2.2

Teste de Representatividade

A última etapa do processo de seleção do portfólio bibliográfico, o teste de
representatividade, analisa as referências bibliográficas, buscando incorporar novos artigos
alinhados ao tema de pesquisa, com reconhecimento científico, ao Portfólio Bibliográfico, uma
vez que o procedimento de buscas na literatura nacional e internacional foi realizado em apenas
duas bases de dados para o contexto nacional e duas para o contexto nacional. Realizado o
processo de leitura dos títulos dos artigos das referências do PB, depois dos resumos e na
sequência da leitura integral dos artigos, concluiu-se pela não incorporação de mais artigos no
PB.

2.2.3 Procedimentos da análise bibliométrica

A bibliometria visa a geração de conhecimento para o pesquisador sobre determinadas
características do tema que esta investigando por meio do mapeamento da produção científica.
Para tal, inicialmente analisa os dados por meio de análise dos dados dos artigos e de suas
referências, a qual procura identificar os autores que mais contribuem e que possam ser
considerados referência em determinado tema, os periódicos que mais publicam sobre
determinado assunto, as palavras-chave utilizadas pelos autores para determinado assunto e os
artigos com maior reconhecimento científico sobre o tema (VILELA, 2012; BORTOLUZZI,
2013).
Neste trabalho a bibliometria dos artigos dos portfólios bibliográficos (nacional e
internacional) foi realizada por meio das seguintes origens de dados: (i) artigos do portfólio
bibliográfico; (ii) referências dos artigos do portfólio bibliográfico; e (iii) artigos do portfólio
bibliográfico mais as referências dos artigos do portfólio bibliográfico, conforme demonstrado na
Figura 6.
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Figura 6 - Origem dos dados da bibliometria e características analisadas.
Fonte: Adaptado de Bortoluzzi, Ensslin e Ensslin (2011b).

Desta forma, conforme demonstrado na Figura 6, o processo de análise dos dados foi
dividido em três etapas, sendo: (i) a primeira buscou definir entre os artigos do Portfólio
Bibliográfico, o grau de relevância dos periódicos, o reconhecimento científico dos artigos, o
grau de relevância dos autores e as palavras-chave mais utilizadas; (ii) na segunda etapa, nas
referências destes artigos, foram avaliadas quanto ao grau de relevância dos periódicos, o
reconhecimento científico dos artigos e o grau de relevância dos autores; e (iii) por último, na
terceira etapa, é realizado o cruzamento dos destaques do portfólio bibliográfico com suas
referências nos três processos realizados na etapa anterior.

2.2.4 Procedimentos para elaboração da análise sistêmica

A terceira etapa do ProKnow-C, conforme demonstrado na Figura 1, procedimento
denominado de análise sistêmica, foi realizada nos 19 artigos do portfólio bibliográfico publicado
em periódicos internacionais e nos 10 artigos do portfólio bibliográfico publicado em periódicos
nacionais sobre avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de
pessoal em instituições públicas de ensino superior.
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A análise sistêmica integra o processo Knowledge Development Process- Constructivist,
sendo um processo científico utilizado a partir de uma afiliação teórica pré-determinada e
explicitada por suas lentes, que busca analisar uma amostra representativa de artigos de um dado
tema de pesquisa, a qual “visa evidenciar para cada lente e globalmente, para a visão de mundo
adotada (afiliação teórica), os destaques e as oportunidades (carências) de conhecimento
encontrado na amostra” (VALMORBIDA et al., 2011, p. 129).
A análise sistêmica levou em consideração o conceito de avaliação de desempenho
organizacional segundo a afiliação teórica adotada pelo autor, a qual Ensslin et al. (2010, p. 130),
descreve como um “processo para construir conhecimento no decisor em relação a um contexto
específico que se propõe avaliar, a partir da percepção do próprio decisor por meio de atividades
que identificam, organizam, mensuram ordinal e cardinalmente, integram e permitem visualizar o
impacto das ações e seu gerenciamento”.
Assim, seis lentes de avaliação, demonstradas no Quadro 3, foram utilizadas para a
análise dos artigos em relação ao tema avaliação de desempenho organizacional com foco no
desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino superior.
Lente
1

Abordagem

2

Singularidade

3

Processo para
identificar

4

Processo para
Mensuração

5

Integração

6

Gestão

Finalidade
Análise quanto à abordagem espaço (ambiente) de origem do conhecimento utilizado para
construir o modelo X espaço (ambiente).
Reconhece que o problema é único (Atores)?
Reconhece que o problema é único (Contexto)?
Reconhece os limites de conhecimento do decisor?
Tem processo para identificar os objetivos segundo a percepção do decisor?
As escalas (Descritivas, Nominais, Ordinais e Cardinais) utilizadas atendem à Teoria da
Mensuração e suas propriedades (mensurabilidade; operacionalidade; homogeneidade;
inteligibilidade; permitir distinguir o melhor e pior desempenho)?
Analisam os vários indicadores de forma integrada?
Permite diagnosticar (conhecer os pontos fortes e fracos) da situação atual?
Disponibiliza processo para gerar ações de aperfeiçoamento?

Quadro 3 - Lentes da definição de avaliação de desempenho
Fonte: Adaptado de (VALMORBIDA et al., 2014, p. 13).

A análise crítica dos artigos do portfólio bibliográfico internacional e nacional por meio
das 6 lentes demonstradas no Quadro 3, será abordado posteriormente na subseção 4.1 deste
trabalho.
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2.3

PROCEDIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DO MODELO

Esta seção busca demonstrar os procedimentos e aspectos para a construção do modelo
de avaliação de desempenho organizacional para este trabalho, sendo utilizada como instrumento
de intervenção a Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão – Construtivista (MCDA-C).
Para fins deste trabalho, o conceito de avaliação de desempenho organizacional (ADO)
utilizado se restringe a contextos organizacionais, ou seja, ambientes envolvendo diversos atores
com diferentes graus de influência sobre o contexto, objetivos e interesses não bem conhecidos e
conhecimento limitado sobre o ambiente (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2013a).
A metodologia MCDA-C, pela análise de diversos trabalhos científicos (LYRIO et al.,
2009; ENSSLIN et al., 2012; ENSSLIN et al., 2013b; BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN,
2013b; LONGARAY et al., 2015; VALMORBIDA et al., 2015; MARAFON et al., 2015;
NAGAOKA et al.,2016), tem sido aplicada em diversas áreas de atuação e para vários tipos de
problemas, como nas áreas de finanças, saneamento básico, agronegócios, segurança e política
pública, instituições públicas de ensino, planejamento energético, telecomunicações, empresas de
serviços, desenvolvimento sustentável e planejamento, controle da produção e em muitos casos
com foco na gestão, sendo este último o foco desta pesquisa.
A avaliação de desempenho organizacional por meio da metodologia construtivista
possibilita desenvolver conhecimento no decisor, expandindo a compreensão do mesmo sobre
contextos específicos, complexos e conflituosos, bem como sobre suas decisões (ENSSLIN et al.,
2010; ENSSLIN et al., 2013a). Desta forma, a construção do modelo em estudo, baseia-se nas
percepções, convicções e valores do decisor, levando em consideração os fatores que este
considera importante no contexto (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2010; BORTOLUZZI;
ENSSLIN; ENSSLIN, 2013b).
A metodologia MCDA-C pode ser considerada como uma alternativa para situações em
que a subjetividade, incertezas e casos ambíguos estejam presentes, visto que ao abrir mão da
necessidade de validações axiomáticas, baseadas no emprego de modelos matemáticos, traz estes
elementos ao modelo, aproximando-o mais da realidade (ROY, 1990).
Considerando que o autor desta pesquisa filia-se as convicções e conceitos da
metodologia MCDA-C, que entende que o ambiente em análise é impar, e que desta forma
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necessita de um instrumento de avaliação de desempenho organizacional específico ao seu
contexto, o presente trabalho foi construído por meio da Metodologia Multicritério de Apoio à
Decisão Construtivista (MCDA-C), que se divide em três fases principais (BORTOLUZZI;
ENSSLIN; ENSSLIN, 2010; ENSSLIN et al., 2012), demonstradas na Figura 7:

Figura 7 - Fases da Metodologia MCDA-C.
Fonte: (ENSSLIN et al., 2010, p. 131).

As três fases principais da MCDA-C, conforme Figura 7: (i) estruturação; (ii) avaliação;
e (iii) recomendações (ENSSLIN et al., 2008; ENSSLIN et al., 2010; BORTOLUZZI; ENSSLIN;
ENSSLIN, 2013a), serão detalhadas na sequência.
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2.3.1 Fase da Estruturação

A fase de estruturação tem por objetivo, definir o entendimento do problema e de todo o
contexto decisório no qual são apresentados os atores do processo de gestão, bem como de
apresentar de forma organizada, os objetivos do trabalho, propósitos a serem atingidos e a forma
que se propõe para alcançar o objetivo e solucionar o problema (ENSSLIN et al., 2010;
BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2013a). Esta fase é construída mediante entrevista com o
decisor, onde busca-se gerar conhecimento no mesmo, com base em seus valores, de modo que
suas preferências sejam incorporadas na construção integral do modelo de avaliação de
desempenho organizacional (VALMORBIDA et al., 2015).
Esta fase é composta por três passos: (i) abordagens “soft” para contextualização; (ii)
famílias de pontos de vista; e, (iii) construção dos descritores.

2.3.1.1 Contextualização, atores, rótulo e sumário (abordagens “soft”)

A primeira etapa chamada de Contextualização inicia-se pela observação do ambiente
que será objeto do processo de avaliação. Da análise do contexto, inicialmente deve-se identificar
quem são os atores envolvidos, aqueles que participam, direta ou indiretamente do processo em
que a gestão é realizada. Os atores podem ser classificados em: (i) decisor - gestor responsável
pelo ambiente analisado; (ii) intervenientes - aqueles que de alguma forma podem influenciar as
decisões do decisor; (iii) o facilitador - que conduzirá as atividades de construção do modelo
MCDA-C; e (iv) agidos - aqueles atingidos positivamente ou negativamente perante as decisões
do decisor (ENSSLIN; NETO; NORONHA, 2001). Na sequência define-se o rótulo que
representa um enunciado do problema e delimitará a abrangência de atuação do trabalho, para
esta pesquisa, delimitou-se ao contexto da diretoria de desenvolvimento de pessoal da UFFS
(TASCA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2012). Posteriormente, a fase do sumário deverá abordar os
seguintes itens: (i) objetivo do trabalho; (ii) apresentação do problema; (iii) importância; e (iv)
resultados esperados. Por fim, este processo deverá ser legitimado pelo decisor.
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2.3.1.2 Famílias de pontos de vista

Nesta etapa da metodologia MCDA-C, o facilitador estimula o decisor de forma que fale
abertamente sobre a diretoria de desenvolvimento de pessoal, buscando extrair a maior
quantidade de informações possíveis relacionadas ao contexto em análise, as preocupações, os
objetivos, pontos fortes, pontos fracos, metas, aspectos desejáveis e indesejáveis e os valores do
decisor. Estas primeiras informações fazem parte do conhecimento do decisor ao avaliar o
contexto e neste momento são denominadas de Elementos Primários de Avaliação – EPA
(ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001).
Os Elementos Primários de Avaliação, nesta etapa ainda encontram-se de forma muito
resumida, assim, busca-se agregar mais informações para cada EPA, o qual ocorre por meio do
aumento de entendimento do decisor sobre o contexto e o objetivo que ele deseja alcançar,
incentivando-o para que fale sobre a direção de preferência – polo presente, bem como sobre
quais são as consequências por não atingir tais objetivos - polo oposto psicológico, para cada
elemento primário de avaliação, transformando-os em um ou mais conceitos (LACERDA;
ENSSLIN; ENSSLIN, 2011; TASCA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2012), esta ampliação de
conhecimento a partir de um EPA, denomina-se conceito ou conceito orientado a ação (EDEN;
ACKERMANN, 1992).
Buscando auxiliar o decisor a construir os conceitos, realizam-se os seguintes
questionamentos sobre cada Elemento Primário de Avaliação: Qual seria o desempenho atual
para cada EPA? Qual seria um desempenho bom para cada EPA? Qual seria o melhor
desempenho desejado para cada EPA? Qual desempenho é ruim? O que seria um desempenho
ruim, mas ainda aceitável? (ENSSLIN et al., 2010).
Os conceitos na sequência são agrupados em conjuntos por áreas de preocupações, ou
seja, cada área de preocupação é composta por um conjunto de conceitos (BORTOLUZZI;
ENSSLIN; ENSSLIN, 2011a; LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011). Para cada área de
preocupação é construído um mapa com fins à ampliar seu entendimento, do qual será
desmembrado em seus clusters (EDEN, 1988).
Uma vez construídos todos os mapas das relações meios fins, para continuar o processo,
transforma-se os mapas em uma Estrutura Hierárquica de Valor (KEENEY, 1992), que
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representa na parte superior os objetivos estratégicos seguidos na sequência pelos objetivos
táticos e depois, mais abaixo, os objetivos operacionais para o contexto segundo a percepção do
decisor, (BORTOLUZZI, 2013; BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2013a; BORTOLUZZI;
ENSSLIN; ENSSLIN, 2013b). Cada cluster, ao migrar para a estrutura hierárquica de valor,
passa a receber a denominação de Ponto de Vista Fundamental - PVF (ENSSLIN;
MONTIBELLER; NORONHA, 2001; ENSSLIN et al., 2010).

2.3.1.3 Construção dos descritores

Na última etapa da fase de estruturação, elabora-se os descritores, os quais são essenciais
para a compreensão e clarificação dos PVFs, evitando ambiguidade no processo e tem como
finalidade construir as escalas ordinais - denominadas de Descritores, que permitirão mensurar os
Pontos de Vista constituintes (ENSSLIN et al., 2010; BORTOLUZZI, 2013).
Os descritores podem ser definidos como um conjunto ordenado de possíveis níveis de
impacto em termos de cada PVF, tendo por finalidade descrever a performance das ações
potenciais (BANA E COSTA, 1999). O conjunto de níveis de impacto, que forma um descritor,
deve ser definido por meio de um processo de interação entre o facilitador e o decisor, de forma
que os atores os entendam claramente, evitando a ambiguidade, levando em consideração os
valores do decisor, e que seja possível: auxiliar na compreensão do que os decisores estão
considerando; permitir gerar ações de aperfeiçoamento; permitir a mensuração do desempenho de
ações em um critério (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001).
Para a construção dos descritores, inicialmente realiza-se a construção dos mapas
cognitivos (EDEN, 1988). Este procedimento, realizado por meio de diálogo entre o facilitador e
o decisor, busca identificar as relações e influências entre os conceitos de forma hierárquica e
assim permitir a avaliação dos critérios (ENSSLIN, et al., 2010).
Com o objetivo de explicar as preferências do decisor na escala ordinal construída, em
um processo interativo com o decisor, devem-se especificar os níveis de referência (ENSSLIN;
MONTIBELLER; NORONHA, 2001). Neste processo, identificam-se perante o julgamento do
decisor, os níveis de Referência: (i) nível bom, acima do qual a performance é considerada
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excelente; e (ii) nível neutro, abaixo do qual o desempenho é considerado comprometedor
(ENSSLIN et al., 2010).
Com a finalização da construção dos descritores, conclui-se a fase de estruturação do
modelo desenvolvido pela metodologia MCDA-C.

2.3.2 Fase de Avaliação.

A fase de avaliação é realizada por meio de quatro etapas: (i) transformação dos
descritores em funções de valor; (ii) análise de independência; (iii) determinação das taxas de
compensação; e, (iv) diagnóstico da situação atual.

2.3.2.1 Transformação dos descritores em funções de valor

Próximo passo da metodologia MCDA-C consiste em transformar as escalas ordinais,
em escalas cardinais (função de valor), com a ajuda do decisor que deverá fornecer a diferença de
atratividade entre todos os níveis do descritor (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2011a), e
assim realiza-se a comparação par-a-par entre as ações potenciais (ENSSLIN; MONTIBELLER;
NORONHA, 2001). As funções de valor segundo Ensslin et al. (2012, p. 182) “representam
matematicamente as diferenças de atratividades entre os diferentes níveis de desempenho de cada
descritor para o decisor. Portanto, as escalas representam, numericamente, quanto para o decisor
um nível de impacto é mais atrativo em relação a outro”.
Com fins a tornar as funções de valor de forma comparável, para cada critério, o nível
“bom” passa a receber pontuação igual a cem pontos e o nível “neutro” passa a receber pontuação
igual a zero ponto (TASCA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2012). Esse processo pode ser realizado com
o auxílio do software Macbeth –scores (BANA E COSTA et al., 1999), por meio do qual é
possível construir matrizes semânticas que refletem as preferências do decisor por meio de uma
escala de intervalo (TASCA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2012), conforme Figura 8.
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Figura 8 – Função de Valor gerada pelo Software Macbeth-Scores.
Fonte: (TASCA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2012, p. 662).

Finalizado o processo de transformação dos descritores em função de valor, possibilitará
ao decisor visualizar, gráfica e numericamente, se o nível atingido é “comprometedor”,
“competitivo” ou “excelente” (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001, p. 164;
BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2013a; BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2013b),
entretanto, ainda é necessário identificar a contribuição de cada critério para o desempenho
global da gestão do ambiente em análise (integração dos critérios), desta forma surge à
necessidade de determinar as taxas de compensação (LACERDA, 2012).

2.3.2.2 Análise de independência

A sequência do processo de construção do conhecimento, por meio da metodologia
MCDA-C, exige que os critérios sejam independentes entre si, para que as taxas de compensação
sejam constantes, e assim possam ser avaliados sozinhos, obedecendo ao princípio da
isolabilidade ou independência preferencial (KEENEY, 1992; ENSSLIN; MONTIBELLER;
NORONHA, 2001; VALMORBIDA et al., 2012). Nesta etapa, realiza-se a análise da
independência dos descritores ordinais e cardinais (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA,
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2001; ROSA et al., 2012), buscando identificar entre os descritores, se a mensuração de um
critério não depende da mensuração de outro.
Ao finalizar esta etapa, passa-se para o próximo passo, onde as escalas qualitativas dos
descritores sejam transformadas em escalas cardinais, permitindo a visualização quantitativa e a
integração (VALMORBIDA et al., 2012).

2.3.2.3 Determinação das taxas de compensação

As taxas de compensação buscam identificar a quantidade de desempenho que cada ação
necessita obter para compensar a perda de performance em outra (KEENEY, 1992). Para calcular
as taxas de compensação, segundo Bortoluzzi, Ensslin e Ensslin (2010, p. 439), deve-se
desenvolver “ações potenciais que representam a contribuição da passagem do nível Neutro para
a do Nível Bom, em cada um dos critérios que se desejam determinar as taxas, bem como uma
ação de referência com desempenho Neutro em todos os pontos de vistas” após este processo,
utiliza-se novamente o software Macbecth para encontrar as taxas de compensação. De posse
destas informações é possível demonstrar o método matemático utilizado para mensurar tanto
localmente como globalmente a performance da situação atual do problema (LACERDA, 2012;
BORTOLUZZI, 2013). Determinada as taxas de compensação, o modelo de avaliação de
desempenho organizacional por meio da metodologia multicritério de apoio a decisão
construtivista para o ambiente em análise estará concluído, entretanto, ainda é possível realizar a
avaliação global do modelo.
A possibilidade de conhecer o desempenho global da organização por meio da
metodologia MCDA-C, é possível se obter utilizando as avaliações locais na fórmula matemática
de agregação aditiva (ENSSLIN; MONTIBELLER; NORONHA, 2001, p. 218) a seguir:
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Onde:
- V(a) = Valor do Desempenho Global;
- v¹ (a), v² (a), .. vn (a) = valor parcial do desempenho nos critérios 1,2,.n;
- w¹, w², ... wn = taxas de substituição nos critérios 1, 2, ... n;
- n = nº de critérios do modelo.

2.3.2.4 Diagnóstico da situação atual

O conhecimento resultante das etapas anteriores permite, neste momento, visualizar o
perfil da situação atual de forma gráfica e numericamente, ajuda a identificar os pontos
específicos para atuação do Decisor. Assim, o modelo construído por meio da metodologia
MCDA-C, específico para o contexto em análise, evidencia as potencialidades, as fraquezas,
permite visualizar o impacto das ações do decisor, perante o que o decisor considera relevante, e
gera oportunidades de aperfeiçoamento (ENSSLIN et al., 2010; BORTOLUZZI, 2013).

2.3.3 Fase de recomendações

Segundo Ensslin, Montibeller e Noronha (2001, p. 271, 272) “se o resultado sofrer
grandes alterações devido a pequenas taxas de substituições, o modelo não é robusto em relação a
estes parâmetros”.
Garantida a robustez do modelo, na sequência do processo, de posse do conhecimento
gerado nas etapas anteriores, o qual possibilita ao decisor visualizar cada critério, gráfica e
numericamente se a performance encontra-se em situação “competitiva”, “excelente” ou
“comprometedora”, somando-se ao conhecimento do decisor sobre o contexto, ele poderá

48

identificar e ordenar as ações que melhor contribuem para a organização caso sejam aplicadas,
bem como auxilia nas ações de gerenciamento, fase está denominada de recomendações
(ENSSLIN et al., 2008; ENSSLIN et al., 2012; BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2013a;
BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2013b;). Nesta etapa, deve-se orientar os decisores a
estabelecer prioridades, quando possível, e buscar ações na seguinte ordem: (i) ações que
promovam maior contribuição; (ii) objetivos com desempenho baixo; ou (ii) ambos (maior
potencial de contribuição) (TASCA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2012).
A etapa de Recomendações busca auxiliar o decisor a identificar métodos de melhorar o
desempenho do objeto que está sendo avaliado, e segundo Ensslin et al., (2010, p. 146) “entender
as consequências destas ações nos objetivos estratégicos do decisor, caso venham a ser
implementadas”.

2.4

APRESENTAÇÃO

DO

DESENVOLVIMENTO

DE

OBJETO

DE

PESSOAL

DA

ESTUDO:

DIRETORIA

UNIVERSIDADE

FEDERAL

DE
DA

FRONTEIRA SUL

A Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal (DDP) da Universidade Federal da Fronteira
Sul é responsável por desenvolver e coordenar ações para formação, avaliação e desenvolvimento
de carreiras do quadro de pessoal da UFFS. Atualmente, a Diretoria conta com o trabalho de 8
servidores que atuam diretamente na diretoria e também com o auxílio indireto de 12 servidores
que se encontram nos 6 campi da instituição que se localizam em seis municípios (Cerro Largo –
RS, Passo Fundo – RS, Erechim – RS, Chapecó – SC, Realeza – PR e Laranjeiras do Sul - PR)
nos três estados do sul do Brasil (RS/SC/PR), a qual possui um quadro de aproximadamente
1.300 servidores.
As principais atribuições da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal é promover ações
de capacitação; ambientação de servidores; estágio probatório; avaliação de desempenho;
progressão por mérito; progressão por capacitação; gestão de carreira; gestão por competências;
incentivo à qualificação; retribuição por titulação e análise funcional. As atribuições estão
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subdivididas em cinco eixos principais de atividade, conforme demonstrados no Quadro 4, a
seguir:
Eixos

Objetivos

Capacitação

Planejar, organizar, dirigir e controlar eventos de capacitação que
consigam promover experiências de aprendizagem, estabelecendo
competências necessárias e suficientes para o desenvolvimento da UFFS.

Fundamentaçã
o
Art. 7º do
Decreto nº
5.825/06;

Avaliação

Planejar, organizar, dirigir e controlar as avaliações de desempenho, em
diferentes fases nas carreiras que compõem a UFFS, através de
princípios que garantam critérios justos.

Art. 8º do
Decreto nº
5.825/06;

Gestão por
Competências

Planejar, organizar, dirigir e controlar a disseminação e implantação da
gestão por competências. Mapeando as competências necessárias e as
existentes na UFFS, em três níveis: Análise organizacional, da gestão de
pessoas, e por tarefas e processos.

Inciso II do Art.
2º do Decreto
nº 5.707/06.

Identificação e análise quantitativa e qualitativa da força de trabalho
necessária ao cumprimento dos objetivos organizacionais, considerando
as inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho no
âmbito da IFE.
Análise Funcional
Planejar, organizar, dirigir e controlar processos de incentivo a
e Gestão da
qualificação, retribuição por titulação, progressão por mérito, mérito
Carreira
acadêmico, por capacitação e os processos de afastamento para StrictoSensu.
Quadro 4 - Atribuições da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Inciso VIII do
Art. 2º do
Decreto nº
5.825/06
Lei nº 8.112/90,
Lei nº
11.091/05, Lei
nº 12.772/12.

Dimensionamento

A Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal, atualmente não possui um instrumento de
gestão sobre os procedimentos de avaliação, desenvolvimento, dimensionamento e capacitação
que encontram-se sobre sua responsabilidade, e assim, as atividades desenvolvidas nem sempre
conseguem proporcionar os fins que se almejam, que é a melhoria dos desenvolvimentos das
atividades meio e fim da instituição e o real desenvolvimento do servidor em sua carreira
profissional e pessoal.
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3

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O terceiro capítulo apresenta: (i) panorama da área de pesquisa em avaliação de
desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de
ensino superior; (ii) contexto geral do tema avaliação de desempenho organizacional; (iii)
literatura sobre a gestão de recursos humanos no serviço público; e (iv) literatura sobre avaliação
de desempenho organizacional da gestão de recursos humanos.

3.1

PANORAMA DA ÁREA DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

ORGANIZACIONAL COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL EM
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR.

O panorama da área de avaliação de desempenho organizacional com foco no
desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino superior foi realizado por meio da
análise bibliométrica, que faz parte do processo ProKnow-C.
Por meio da análise bibliométrica, realizada em três etapas, buscou-se identificar o grau
de relevância dos autores e dos periódicos, o reconhecimento científico dos artigos, e as palavraschave mais utilizadas: primeiramente nos artigos do portfólio bibliográfico internacional e
nacional; na sequência, nas referências dos artigos do portfólio bibliográfico nacional e
internacional; e por fim foi realizado o cruzamento dos dados extraídos dos artigos do portfólio
bibliográfico com os dados obtidos nas referências dos artigos do portfólio bibliográfico nacional
e internacional.
Os procedimentos realizados na análise bibliométrica permitem traçar um panorama do
tema de pesquisa, uma vez que é possível extrair/identificar sobre o tema de pesquisa: quais
autores que estão pesquisando e quais periódicos têm publicado artigos sobre o tema, os artigos
mais relevantes, palavras-chave utilizadas pelos autores, dentre outros aspectos (BORTOLUZZI,
2013).
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Esse panorama (análise bibliométrica) a seguir detalhada, em conjunto com a análise
sistêmica, realizada na sequência, permite identificar as lacunas (oportunidades) de pesquisas em
relação ao tema.

3.1.1 Análise Bibliométrica do Portfólio Bibliográfico Internacional

A primeira análise sob o Portfólio Bibliográfico Internacional consiste em identificar
quais são os periódicos com o maior número de publicações relacionadas ao tema, servindo de

Periódicos

referência para futuras pesquisas relativas ao assunto, demonstrados no Gráfico 1.
Personnel Review
Human Resource Management
TQM Journal
Thunderbird International Business Review
Scandinavian Journal of Management
Public Personnel Management
Management Decision
Journal of Managerial Psychology
Journal of Applied Psychology
International Review of Public Administration
International Journal of Human Resources ...
International Education Studies
Human Resource Management Journal
European Journal of Operational Research
Baltic Journal of Management
American Review of Public Administration
Administratie si Management Public

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

1
Nº de artigos

2

Gráfico 1- Periódicos do Portfólio Internacional.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Conforme análise do Gráfico 1, é possível concluir que os periódicos Human Resource
Management e Personnel Review apresentam maior destaque no portfólio bibliográfico
internacional para o tema avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento
de pessoal de instituições públicas de ensino superior, uma vez que apresentam duas publicações
cada entre os 19 artigos do Portfólio Bibliográfico.
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A segunda análise busca identificar a relevância dos artigos no meio acadêmico, por
meio da verificação do quantitativo de citações dos mesmos, utilizando o Google Acadêmico
(2015), conforme Quadro 5.
Item Artigo
Citações Ano
Human Resources Management and Firm Performance: The Differential Role
1 of Managerial Affective and Continuance Commitment
161
2009
Tightening the link between employee wellbeing at work and performance: A
2 new dimension for HRM
141
2008
Lost in translation: Exploring the link between HRM and performance in
3 healthcare
81
2007
A universalistic perspective for explaining the relationship between HRM
4 practices and firm performance at different points in time
77
2006
To be strategic in the new public sector, HR must remember its operational
5 activities
56
2007
6 Human resource management and performance: A neural network analysis
54
2007
Supervisory perceptions of the impact of public sector personnel practices on
the achievement of multiple goal putting the strategic into human resource
7 management
32
2005
Seeing stars: Human resources performance indicators in the National Health
8 Service
26
2005
9 Managing the HR function: The role of social capital
18
2009
HRM practices, intrinsic motivators, and organizational performance in the
10 public sector
14
2013
The Link Between HR Practices, Psychological Contract Fulfillment, and
11 Organizational Performance: The Case of the Greek Service Sector
13
2012
The impact of human resource management practices on performance evidence
12 from a public university
5
2014
A mediation model linking business strategies, human resource management,
13 psychological contract, and organizational performance
5
2011
An overview of the human resources activities in central government
14 institutions
4
2013
15 Performance in local government HRM: The role of external customers
3
2013
Content vs. process in the HRM-performance relationship: An empirical
16 examination
2
2014
The relationship between HRM practices and organizational performance in
17 the public sector: Focusing on mediating roles of work attitudes
2
2013
An analysis on academicians job satisfaction in the perspective of HRD
18 practices
1
2014
HR measurement as an instrument of the HR department in its exchange
relationship with top management: A qualitative study based on resource
19 dependence theory
1
2014
696
Total de citações
Quadro 5 - Artigos do Portfólio mais citados na literatura internacional.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).
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Da análise dos dados apresentados no Quadro 5, é possível identificar que os cinco
primeiros artigos (aproximadamente um quarto dos artigos) destacam-se, uma vez que juntos
possuem 570 citações de um total de 696, o que representa mais de 81% do total de citações do
portfólio bibliográfico internacional sobre o tema avaliação de desempenho organizacional com
foco no desenvolvimento de pessoal de instituições públicas de ensino superior.
A terceira etapa teve por objetivo identificar entre os 41 autores envolvidos na produção
dos artigos do portfólio bibliográfico internacional, aqueles que mais publicaram, sendo
demonstrado no Gráfico 2:

Autores

Anastasia A. Katou

3

Siti Z. A. Rasid

2

Wan K. W. Ismail

2

Pawan S. Budhwar

2

0

1

2

3

4
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Gráfico 2 - Autores do Portfólio Bibliográfico Internacional em destaque.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Entre os autores que mais publicaram sobre o tema avaliação de desempenho
organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal de instituições públicas de ensino
superior, houve destaque para 4 autores, Anastasia A. Katou, Pawan S. Budhwar, Wan K. W.
Ismail e Siti Z. A. Rasid, os quais possuem mais de 1 trabalho, entre os 19, conforme Gráfico 2.
Em análise aos dados dos autores obtidos junto à base Scopus, percebesse que dois
autores já possuem trajetória de pesquisa consolidada, com muitos trabalhos publicados sobre
gestão de pessoas e dois autores estão em pleno desenvolvimento da carreira, com muitas
publicações recentes, de forma que: Anastasia A. Katou possui mais de 20 documentos
publicados, dos quais, mais de 95% são relativos à área de gestão de pessoas, possuindo 239
citações; Pawan S. Budhwar publicou 122 trabalhos, em sua maioria sobre gestão de pessoas,
havendo mais de 2.640 citações; Wan K. W. Ismail, possui mais de 50 trabalhos publicados nos
últimos 5 anos, com mais de 90 citações; e Siti Z. A. Rasid que nos últimos 5 anos publicou mais
de 26 trabalhos, possuindo 14 citações (Base Scopus, 2016).
Por fim, a quarta etapa buscou extrair a relação das palavras-chave mais utilizadas nos
artigos. Este processo tem por objetivo, possibilitar conhecer os termos mais utilizados em
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relação ao tema avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de
pessoal em instituições públicas de ensino superior, auxiliando no processo de busca em futuras
pesquisas, bem como, permite aos pesquisadores descobrir se as palavras-chave utilizadas como
filtro no processo de busca para formar o PB foram adequadas. As palavras-chave que mais

Palavras-Chave

apareceram nos trabalhos podem ser visualizados no Gráfico 3:
Organizational performance
Human resource management
Public sector
Performance management
Performance
HRM
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Nº de vezes que a palavra-chave
aparece nos artigos do portfólio bibliográfico
Gráfico 3 - Palavras-chave do Portfólio Bibliográfico Internacional mais citadas.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Da análise do Gráfico 3, destaca-se os termos Human resource management e
Organizational performance sendo as expressões que aparecem mais vezes, seguidas das
expressões HRM, Performance, Performance management e Public sector, as quais aparecerem
duas vezes. Entre os destaques, percebe-se que há um alinhamento entre as palavras-chave e o
tema da pesquisa avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de
pessoal de instituições públicas de ensino superior, entretanto, o foco sobre o desenvolvimento de
pessoal (subárea da gestão de recursos humanos) é abordada de forma mais abrangente pelos
termos (Human resource management; HRM).

3.1.1.1 Análise bibliométrica das referências dos artigos do PB Internacional

A análise bibliométrica das referências dos 19 artigos que compõem o Portfólio
Bibliográfico foi realizada em 1.020 artigos científicos, ou seja, em 100% dos artigos das
referências, sendo seus dados apresentados mais detalhadamente na sequência.
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As referências bibliográficas (1.020 artigos) foram publicadas em 345 periódicos. Deste
total, 19 periódicos concentram 491 publicações, ou seja, 48% do total das publicações
encontram-se publicados em 5,5% dos periódicos, apresentados no Gráfico 4.
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Gráfico 4 - Referências dos artigos por periódico (Portfólio Bibliográfico Internacional).
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Em análise ao Gráfico 4, convém destacar que os periódicos mais devotados ao tema
avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal de instituições
públicas de ensino superior, em sua grande maioria, estão diretamente envolvidos com as áreas
do conhecimento: Gestão; Gestão de Recursos Humanos; Psicologia; e Comportamento.
O segundo processo caracteriza-se pela análise da relevância dos artigos do PB nas
referências bibliográficas, desta forma, foi identificado o quantitativo de citações dos artigos do
PB nas referências dos artigos do PB. A partir desta análise, foi possível verificar que os artigos
do Portfólio Bibliográfico (Human resource management and performance: A neural network
analysis; e Supervisory perceptions of the impact of public sector personnel practices on the
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achievement of multiple goal putting the strategic into human resource management), aparecem
uma vez nas referências dos artigos do PB.
Na sequência, identificaram-se os autores com maior participação nas referências do
portfólio bibliográfico, sendo que foram contabilizados 1.874 autores para os 1.020 artigos, sendo
que 32 autores possuem participação em 376 artigos, ou seja, em mais de um terço dos artigos
que compõem as referências, conforme Gráfico 5.
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Gráfico 5 - Autores com maior participação nas referências do PB Internacional.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Destes 32 autores, conforme Gráfico 5, há um destaque para Mark A. Huselid com 41
artigos nas referências e para a Catherine Truss que possui 15 artigos nas referências e também
possui um trabalho que compõem o PB.

3.1.1.2 Análise combinada Portfólio Bibliográfico Internacional

A terceira etapa da análise bibliométrica, consiste na análise combinada entre os artigos
do PB e das referências dos artigos do PB. Desta forma, três análises distintas foram realizadas:
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(i) análise combinada dos periódicos onde encontram-se publicados os artigos do PB com os
periódicos onde estão publicados todos os trabalhos presentes nas referências bibliográficas; (ii)
análise combinada entre o número de citações dos artigos do PB, buscado no Google Acadêmico
(2015), com o número de vezes que os autores destes artigos aparecem nas referências do PB; e
(iii) análise combinada entre o número de artigos do autor no PB e nas referências do PB.
A primeira análise combinada é destinada a verificar a existência de periódicos em

Nº de Artigos do Portfólio Bibliográfico no
Periódico

destaque, conforme demonstrada no Gráfico 6:
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Gráfico 6 - Periódicos com maior relevância no meio acadêmico (PB Internacional).
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Analisando o Gráfico 6, é possível concluir que o periódico Personnel Review se destaca
entre os periódicos do PB e o Journal of Applied Psychology bem como o Human Resource
Management Journal se destacam entre os periódicos das referências, e por fim, que o periódico
Human Resource Management é a de maior destaque no portfólio bibliográfico internacional para
o tema avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal de
instituições públicas de ensino superior, pois se destaca concomitantemente entre o PB e nas
referências.
A segunda etapa consiste na análise combinada entre o número de citações dos artigos
do PB, buscado no Google Acadêmico (2015), com o número de vezes que os autores destes
artigos aparecem nas referências do PB, conforme Gráfico 7:
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Yaping Gong
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Gráfico 7 - Artigos com maior relevância no meio acadêmico (PB Internacional).
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Ao analisar o Gráfico 7, é possível concluir que: (i) não há artigos de destaque
realizados por autores em destaque, demonstrando que não há autores devotados ao assunto que
sejam considerados “autoridades” sobre o tema; (ii) há dois artigos em destaque, “Human
resources management and firm performance: The differential role of managerial affective and
continuance commitmen” com 161 citações, do autor Yaping Gong e “Tightening the link
between employee wellbeing at work and performance: A new dimension for HRM” com 141
citações, da autora Nicole R. Baptiste; e (iii) que apresenta um trabalho realizado por autor de
destaque em relação ao tema avaliação de desempenho organizacional com foco no
desenvolvimento de pessoal de instituições públicas de ensino superior - “Managing the HR
function: the role of social capital”, escrito por Catherine Truss.
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A terceira análise combinada buscou demonstrar os autores de destaque por meio da
análise do número de artigos do autor no PB e nas referências do PB, conforme Gráfico 08:
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Gráfico 8 - Autores com maior relevância no meio acadêmico (PB Internacional).
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Com base no Gráfico 8, fica demonstrado que os autores: (i) Anastasia A. Katou é
referência entre os autores no PB com 3 artigos no PB e 5 nas referências; (ii) a autora Catherine
Truss é destaque nas referências do PB, pois publicou 15 trabalhos nas referências e um trabalho
no PB; (iii) não houve autor que se destacou concomitantemente no PB e nas suas referências; e
(iv) entre os autores relevantes para o tema de da pesquisa (avaliação de desempenho
organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino
superior) há um destaque para Shay S. Tzafrir que publicou 1 artigo no PB e 6 nas referências.
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3.1.2 Análise Bibliométrica do Portfólio Bibliográfico Nacional

A análise inicial realizada sob o portfólio bibliográfico nacional consiste em identificar
quais são os periódicos com o maior número de publicações relacionadas ao tema, servindo de

Periódicos

referência para futuras pesquisas relativas ao assunto, sendo demonstrado no Gráfico 9:
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Gráfico 9 - Periódicos do Portfólio Nacional.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Em análise aos periódicos do portfólio bibliográfico, conforme Gráfico 9, destacam-se:
Revista de Administração Pública, Revista de Administração Contemporânea e Revista de
Administração Mackenzie, com duas publicações cada entre as 10 do Portfólio Bibliográfico,
demonstrando um maior interesse destes periódicos sobre o tema avaliação de desempenho
organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal de instituições públicas de ensino
superior.
A segunda análise busca identificar a relevância dos artigos no meio acadêmico, por
meio da verificação do quantitativo de citações dos mesmos, utilizando o Google Acadêmico
(2015), conforme Quadro 6.
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Item Artigo
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Quadro 6 - Artigos do Portfólio Nacional mais citados na literatura.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Da análise dos dados apresentados no Quadro 6, é possível identificar que os três
primeiros artigos destacam-se, uma vez que juntos possuem 49 citações de um total de 86, o que
representa mais de 56% do total de citações sobre o tema avaliação de desempenho
organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal de instituições públicas de ensino
superior, estão concentradas em 30% dos artigos do portfólio bibliográfico nacional. Apesar de
haver alguns destaques no portfólio, é possível concluir que as publicações nacionais estão
carentes de estudos em relação ao tema em análise.
A terceira etapa teve por objetivo identificar entre os autores envolvidos na produção
dos artigos do Portfólio, aqueles que mais publicaram, conforme demonstrado no Gráfico 10.
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Gráfico 10 - Autores do Portfólio Bibliográfico Nacional em destaque.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Dos 23 autores, demonstrados no Gráfico 10, houve destaque para 3 autores mais
prolíficos sobre o tema avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento
de pessoal de instituições públicas de ensino superior, Gisela Demo Fiuza a qual possui autoria
em 3 artigos, ou seja, 30% dos artigos do Portfólio Bibliográfico podendo, segundo a percepção
do autor, ser considerada como uma referência para o tema pesquisado, Wesley R. S. Freitas e
Charbel J. C. Jabbour com 2 artigos cada um. Os demais autores possuem um artigo no Portfólio
Bibliográfico.
Em análise aos dados dos autores obtidos junto aos sítios de internet Google Scholar e a
Plataforma de Currículo Lattes, percebesse que: Gisela Demo Fiuza trabalha com as áreas de
Gestão de Pessoas, Marketing e Comportamento Organizacional, possui 20 artigos completos
publicados, possuindo mais de 340 citações; Wesley Ricardo de Souza Freitas pesquisa sobre a
área de gestão de pessoas, publicou nos últimos 5 anos 22 artigos em periódicos, possuindo 156
citações; e Charbel José Chiappetta Jabbour atualmente Bolsista de Produtividade em Pesquisa
do CNPq - Nível 2, possui 120 trabalhos publicados e mais de 1.990 citações. (Lattes/CNPq,
2016; Google Scholar, 2016).
A última etapa da análise bibliométrica do portfólio bibliográfico nacional buscou
extrair dos artigos a relação das palavras-chave mais utilizadas, conforme podem ser visualizados
no Gráfico 11:
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Fonte: Dados da pesquisa (2015).

As palavras-chave que mais apareceram nos trabalhos, conforme Gráfico 11, foi o termo
“Gestão de Recursos Humanos”, seguidas das expressões “Gestão de Pessoas” e “Políticas de
Gestão de Pessoas”, as quais aparecerem duas vezes entre as 42 palavras-chave encontradas,
todas as demais aparecem uma única vez. Desta forma, percebe-se que na literatura nacional,
excetuando-se as palavras-chave diretamente relacionadas ao tema da pesquisa (“Gestão de
Pessoas” e “Gestão de Recursos Humanos”), não há outros termos em destaque que possam
auxiliar futuras pesquisas sobre o tema avaliação de desempenho organizacional com foco no
desenvolvimento de pessoal de instituições públicas de ensino superior.

3.1.2.1 Análise bibliométrica das referências dos artigos do Portfólio Bibliográfico Nacional

A análise bibliométrica das referências dos 10 artigos que compõem o Portfólio
Bibliográfico foi realizada em 227 artigos científicos, ou seja, em 100% dos artigos das
referências, sendo seus dados apresentados mais detalhadamente a seguir.
As referências bibliográficas (227 artigos) foram publicadas em 101 periódicos. Deste
total, 17 periódicos concentram 117 publicações, ou seja, 51% do total das publicações
encontram-se em 16% dos periódicos, apresentados no Gráfico 12.

Periódicos

64

Academy of Management Journal
Revista de Administração de Empresas
Human Resource Management Review
Revista de Administração Contemporânea
Human Resource Management Journal
As Pessoas na Organização
International Journal of Human Resource…
Journal of Management
Revista de Administração
Journal of Management Studies
Human Resource Planning
Revista de Administração Mackenzie
Psicologia: teoria e pesquisa
Personnel Psychology
Journal of Applied Psychology
Human Resource Management
Academy of Management Executive

14
12
10
9
9
9
8
7
5
5
5
4
4
4
4
4
4

0
5
10
Nº de Artigos nas referências do Portfólio Bibliográfico

15

Gráfico 12 - Referências dos artigos por periódico (PB Nacional).
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Referente aos periódicos apresentados no Gráfico 12, convém destacar os 3 que possuem
maior número de artigos que contribuíram para a construção/desenvolvimento dos artigos do
portfólio bibliográfico nacional sobre o tema avaliação de desempenho organizacional com foco
no desenvolvimento de pessoal de instituições públicas de ensino superior, bem como a
respectiva quantidade: Academy of Management Journal (14), Revista de Administração de
Empresas (12) e Human Resource Management Review (10).
A segunda análise caracteriza-se pela análise da relevância dos artigos do PB nas
referências bibliográficas, desta forma, foi identificado o quantitativo de citações dos artigos do
PB nas referências dos artigos do PB. A partir desta análise, foi possível verificar que há apenas
um artigo do PB (Desenvolvimento e validação da escala de percepção de políticas de gestão de
pessoas (EPPGP)) com relevância nas referências bibliográficas, sendo que o mesmo aparece
duas vezes nas referências dos artigos do PB.
Na sequência, identificaram-se os autores com maior participação nas referências do
Portfólio Bibliográfico, sendo que foram contabilizados 482 autores para os 227 artigos, sendo
que 23 autores possuem participação em 99 artigos, ou seja, em mais de 40% dos artigos que
compõem as referências, conforme Gráfico 12.
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Gráfico 13 - Autores com maior participação nas referências do PB Nacional.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Destes 23 autores, no Gráfico 13, destacam-se os autores com maior número de
publicações dentre os artigos que compõem as referências do Portfólio Bibliográfico, dentre eles
considera-se importante citar Mark A. Huselid com 9 artigos, Alvaro Tamayo com 8 artigos,
Randall S. Schuler e Susan E. Jackson com 7 artigos e um destaque para Gisela Demo Fiuza, a
qual possui 5 trabalhos nas referências do PB e também possui 3 trabalhos que compõem o PB.

3.1.2.2 Análise combinada portfólio bibliográfico nacional.

A primeira análise combinada teve por finalidade verificar a existência de Periódicos em
destaque, conforme Gráfico 14:
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Gestão & Produção

Nº de Artigos das Referências do Portfólio Bibliográfico no Periódico
Gráfico 14 - Periódicos com maior relevância no meio acadêmico.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Ao analisar o Gráfico 14 foi possível concluir que os periódicos: (i) Revista de
Administração Mackenzie e Revista de Administração Pública se destacam entre os periódicos do
PB; (ii) nenhum periódico se destaca entre os periódicos das referências; e (iii) que o periódico,
Revista de Administração Contemporânea é o de maior destaque no portfólio bibliográfico
nacional uma vez que se destaca concomitantemente entre o PB e nas Referências.
A segunda etapa consistiu na análise combinada entre o número de citações dos artigos
do Portfólio Bibliográfico, buscado no Google Acadêmico (2015), com o número de vezes que os
autores destes artigos aparecem nas referências do PB, conforme Gráfico 15:

Nº de Citações dos Artigos do Portfólio
Bibliográfico no Google Acadêmico
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30

Artigos de destaque
realizados por autores
de destaque

Artigos de Destaque
25

Artigo 2
Artigo 1

20
15

Artigos realizados por
autores de destaque

10

Artigo 3

5

Artigo
4

0

0

1

2

3

4

5

6

Nº de Citações do Autor mais citado do artigo nas Referências do Portfólio
Bibliográfico

Descrição

Artigo
Políticas de gestão de pessoas, valores pessoais e justiça
Artigo 1
organizacional
As quatro faces de RH: analisando a performance da gestão de
Artigo 2
recursos humanos em empresas no Brasil
Desenvolvimento e validação da Escala de Percepção de Políticas de
Artigo 3
Gestão de Pessoas (EPPGP)
Políticas de gestão de pessoas, comprometimento organizacional e
Artigo 4
satisfação no trabalho na Livraria Cultura
Gráfico 15 - Artigos com maior relevância no meio acadêmico.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Autor
Gisela Demo Fiuza
Betania Tanure
Gisela Demo Fiuza
Gisela Demo Fiuza

Por meio do Gráfico 15, foi possível concluir que: (i) há um artigo de destaque:
“Políticas de gestão de pessoas, valores pessoais e justiça organizacional” realizado por autor em
destaque sobre o tema avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de
pessoal de instituições públicas de ensino superior - Gisela Demo Fiuza; (ii) há um artigo em
destaque: “As quatro faces de RH: analisando a performance da gestão de recursos humanos em
empresas no Brasil” com 24 citações, da autora Betania Tanure; e (iii) que há dois artigos:
“Desenvolvimento e validação da Escala de Percepção de Políticas de Gestão de Pessoas
(EPPGP)” e “Políticas de gestão de pessoas, comprometimento organizacional e satisfação no
trabalho na Livraria Cultura” realizado por autor em destaque sobre o tema da pesquisa - Gisela
Demo Fiuza.
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A terceira análise combinada buscou demonstrar os autores de destaque por meio da
análise do número de artigos do autor no PB e nas referências do PB, conforme Gráfico 16:
Autor de destaque no
portfólio bibliográfico e
suas referências

4

Nº de Artigos do Autor no Portfólio
Bilbiográfico

Autores de destaque no
portfólio bibliográfico

3
Gisela D. Fiuza
2

Autores relevantes para o
tema da pesquisa

1

Autor de
destaque nas
referências do
Portfólio
Bibliográfico

Charbel J. C. Jabbour

0
0

1

2

3

4

Nº de Artigos do Autor do Portfólio Bibliográfico
nas Referências do Porftólio Bibliográfico

5

6

Gráfico 16 - Autores com maior relevância no meio acadêmico.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Da análise do Gráfico 16, destaca-se que: (i) não houve autores em destaque somente no
PB; (ii) não houve autores em destaque somente nas referências do PB; (iii) que a autora de mais
destaque no portfólio e suas referências é Gisela Demo Fiuza, uma vez que publicou 3 artigos no
PB e tem 5 artigos nas referências; e (iv) entre os autores relevantes para o tema avaliação de
desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de
ensino superior há destaque para Charbel J. C. Jabbour, com 1 artigo no PB e um nas referências.

3.2

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL – CONTEXTO GERAL

No atual contexto vivenciado pelas organizações, caracterizado pela crescente
competição, a avaliação de desempenho organizacional vem ganhando espaço como uma
ferramenta de aprimoramento do controle sob as operações e suas estratégias de forma alinhada
com os objetivos institucionais (CRISPIM; LUGOBONI, 2012).
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A avaliação de desempenho organizacional pode ser definida como um processo que
possibilita ao decisor compreender o contexto avaliado, auxiliando-o na construção de
conhecimentos que o apoiem na tomada de decisão, deixando-o ciente dos impactos gerados
pelas alternativas selecionadas, respeitando sua visão do contexto e o seu juízo de valor
(AZEVEDO et al., 2013).
A avaliação de desempenho organizacional segundo Cancino e Marquez (2015) é um
procedimento necessário em qualquer organização que busca melhorar seus processos, padrões
de qualidade e consequentemente seu desempenho, devendo ser construído de forma específica
para a organização de forma que busque proporcionar o atendimento de suas necessidades e seus
objetivos estratégicos.
Para Bortoluzzi (2013), a avaliação de desempenho organizacional pode ser definida
como uma ferramenta de gestão a qual deve estar alinhada aos objetivos e metas organizacionais,
com fins de confeccionar e difundir conhecimentos de um determinado contexto da organização,
auxiliando os gestores na escolha e desenvolvimento de ações para melhorar o desempenho e
assim atingir metas estabelecidas.
Conforme constatado na literatura científica por autores como Cunha e Corrêa (2013) e
Bortoluzzi, Ensslin e Ensslin (2013b), a avaliação de desempenho organizacional é uma linha de
pensamento a qual não se encontra consolidada, seus conceitos geralmente são apresentados de
forma genérica, uma vez que não há consenso entre os estudiosos da área sobre os procedimentos
a serem realizados. Após esta constatação, e considerando a classificação definida por Roy (1994,
1996, 2005 apud VALMORBIDA et al., 2011, p. 2) a qual divide os pesquisadores em dois
grupos: “aqueles que assumem um posicionamento racionalista e aqueles que adotam o
construtivismo como lógica de investigação”, faz-se necessário frisar, à afiliação teórica do autor
desta pesquisa sobre o tema avaliação de desempenho organizacional, a qual pode ser entendida
como construtivista.
Após conceituar a ADO, importante citar os principais elementos de uma avaliação de
desempenho organizacional. Estudos demonstram que a ADO tem como premissa, mostrar ao
decisor os fatores que possibilitam o alinhamento entre os objetivos globais da organização com
os anseios individuais. Para estes fins, a ADO além de considerar características como visão,
missão, cultura, objetivos e estratégias organizacionais, preocupa-se em fazer uma ligação entre

70

elementos estratégicos como diretrizes da alta administração com aspectos operacionais
pertencentes ao cotidiano dos colaboradores (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN,2013a).
Demonstrado os elementos, a finalidade e a importância da avaliação de desempenho
organizacional como ferramenta de auxílio à gestão das organizações, bem como a necessidade
de alinhamento a um contexto que se propõem avaliar, neste caso a GRH, o mesmo será exposto
na seção seguinte.

3.3

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SERVIÇO PÚBLICO.

Nas últimas décadas, estudos sobre GRH têm demonstrado associação positiva das
práticas de GRH e o desempenho individual e organizacional, ao encorajar os funcionários a
melhorar a sua atitude e seu comportamento de cidadania organizacional, aumenta os níveis de
envolvimento com o trabalho, levando-os a retribuir de maneira positiva e proativa no sentido de
alcançar as metas organizacionais (KO; SMITH-WALTER, 2013).
Com o reconhecimento da importância do Capital Humano como um fator estratégico de
sucesso para as organizações (AMALOU-DÖPKE, SÜß, 2014), a gestão de recursos humanos
tem sido considerada uma ferramenta de vantagem competitiva importante para as organizações,
assim, a relação entre o desempenho organizacional e as práticas de GRH tem sido objeto de
avaliação sistêmica de pesquisadores (STAVROU; CHARALAMBOUS; SPILIOTIS, 2007;
JABBOUR et al., 2012; CIOBANU, 2013; KO; SMITH-WALTER, 2013; AMALOU-DÖPKE;
SÜß, 2014). No entanto a gestão de recursos humanos não busca apenas otimizar o desempenho
organizacional usando uma abordagem de critério, mas tem por finalidade satisfazer os diferentes
níveis de aspiração dos vários atores envolvidos, adotando como prioridade as relações de
trabalho (KATOU, 2011; CIOBANU, 2013).
A avaliação sistêmica de estudos anteriores tem demonstrado que as práticas de GRH
têm sido associadas a bons resultados em fatores que podem influenciar no desempenho
organizacional, como no atendimento de clientes, melhoria da eficiência, produtividade
(DALEY; VASU, 2005; STAVROU; CHARALAMBOUS; SPILIOTIS, 2007; GONG et al.,
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2009), a melhoria do bem-estar dos funcionários e ao desenvolvimento de funcionários
comprometidos com as metas organizacionais (GONG et al., 2009).
Apesar de haver consenso na literatura sobre a importância da gestão de recursos
humanos para as organizações, o setor público tem apresentado índices pouco significativos em
relação ao aprimoramento da área de GRH, em subáreas como treinamento, por exemplo, muitas
instituições nem ao menos possuem uma política determinada, implantada e divulgada
(MAGALHÃES et al., 2010). Vários motivos podem estar contribuindo para isso, como a falta de
reconhecimento institucional da gestão de recursos humanos, a falta de capacitação, gestores de
recursos humanos sem perfil profissional condizente e o excesso de burocracia nas repartições
públicas (MAGALHÃES et al., 2010). A GRH no setor público, devido ao excesso de
regulamentações, burocracia e falta de autonomia, tradicionalmente é vista como um setor de
processamento de atividades administrativas básicas que despreza atividades estratégicas e
inovadoras na definição de políticas de gestão de recursos humanos (FREITAS; JABBOUR,
2010).
Apesar dos entraves existentes em muitas organizações, Berman (2015) afirma que a
gestão de recursos humanos é considerada fundamental para o fortalecimento e melhoria das
instituições públicas, ao atrair e reter funcionários bem qualificados, adotando práticas que visem
à eficácia organizacional e individual. Instituições públicas necessitam prestar atenção, cada vez
mais, para a influência exercida pela gestão de recursos humanos sobre o desempenho
organizacional (CIOBANU, 2013), uma vez que a crescente complexidade e competitividade no
cenário mercadológico trazem aos gestores o desafio de prover condições de aprimorar o
desempenho dos colaboradores e as condições de trabalho (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2011).
Desta forma, o planejamento sobre a GRH deve estar presente de forma clara no
planejamento estratégico organizacional (DALEY; VASU, 2005), muitas práticas da GRH no
serviço público necessitam ser reestruturadas e aprimoradas como: programas de capacitação e
aperfeiçoamento, avaliação de desempenho organizacional, promoção da qualidade de vida no
trabalho, desenvolvimento de carreiras e suas progressões (MAGALHÃES et al., 2010).
Concluindo-se pela importância da GRH nas instituições públicas, sua relação positiva
com o desempenho organizacional e aprimoramento sobre as práticas de GRH, na sequência será
abordado à literatura sobre a avaliação de desempenho organizacional na GRH.
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3.4

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Mensurar a gestão de recursos humanos tem sido considerado um desafio para
especialistas e para organizações, uma vez que: (i) há dificuldade de afirmar que determinado
resultado se deve a uma determinada prática adotada pela gestão de recursos humanos; (ii) há
falta de compreensão da finalidade da área pelos decisores; e (iii) há dificuldade em definir
indicadores organizacionais que possam ser comparáveis antes e depois de intervenções (SILVA;
BASQUES; FACCO, 2006). E assim, muitos resultados da área de gestão de recursos humanos
são apresentados por meio de: índices de turn over, absenteísmo, aprovação em pesquisas de
clima, entre outros (SILVA; BASQUES; FACCO, 2006).
Estudos de Katou (2011), citam que ainda há falta de clareza sobre a relação entre os
métodos e práticas adotados pelas organizações, que por sua vez, afetam as habilidades e
comportamentos de funcionários e assim acabam por influenciar nos resultados da gestão de
recursos humanos e consequentemente no desempenho organizacional. A gestão de recursos
humanos não pode ser analisada e tratada apenas com números, por meio de métodos
quantitativos, uma vez que não trabalha apenas com fatores monetários, mas trabalha
principalmente com pessoas e, por isso, fatores qualitativos também apresentam grande
importância (AMALOU-DÖPKE; SÜß, 2014).
Buscando medir as práticas de gestão de recursos humanos os pesquisadores Giauque,
Anderfuhren-Biget e Varone (2013), dividem as práticas em duas categorias: (i) os motivadores
de trabalho intrínsecos (empowerment, enriquecimento do trabalho, desenvolvimento profissional
e avaliação individual); e (ii) os motivadores extrínsecos (como segurança do trabalho,
desenvolvimento de carreira, igualdade de tratamento, remuneração por desempenho).
Segundo Silva, Basques e Facco (2006, p. 93), “os indicadores de RH são reconhecidos
como indicadores antecedentes; assim, bons resultados nessa categoria podem significar bom
desempenho empresarial, de forma sustentável ao longo do tempo, ao invés de resultados
pontuais”. Desta forma, cabe a área de GRH alinhar e orientar suas práticas com a gestão
organizacional e possuir conhecimento sobre o efeito de suas práticas sobre os resultados
organizacionais (JABBOUR et al., 2012).

73

Apesar de não haver consenso na literatura, conforme acima relatado, as práticas de
gestão de recursos humanos podem influenciar diversos fatores na relação de trabalho existente
entre a organização e os funcionários, desta forma, será abordado na sequência os indicadores
que, segundo a literatura, impactam no desempenho da gestão de recursos humanos, e que
consequentemente podem ser considerados para o modelo de avaliação de desempenho
organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal da UFFS.
Nos 19 artigos do Portfólio Bibliográfico internacional foi possível identificar 29
indicadores utilizados para os modelos de avaliação de desempenho organizacional com foco no
desenvolvimento de pessoal, conforme demonstrados no Gráfico 17.
Treinamento e desenvolvimento
Plano de carreira
Participação na tomada de decisão
Enriquecimento do trabalho
Recrutamento e seleção
Avaliação de desempenho
Recompensa
Pagamento por desempenho
Desempenho organizacional
Equidade
Segurança de emprego
Satisfação
Comunicação
Comprometimento organizacional
Relacionamento interpessoal
Políticas de gestão recursos humanos
Empowerment
Comprometimento dos funcionários
Planejamento
Necessidade formação
Mudança e desenvolvimento organizacional
Mobilização de recursos
Mobilidade
Integração estratégica
Estratégias de negócios
Desempenho individual
Confiança na gestão
Comportamento de cidadania
Atração retenção e motivação

11
11
11
8
7
6
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
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Gráfico 17 - Indicadores de avaliação de desempenho literatura internacional.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).
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Da análise do Gráfico 17, é possível concluir que os trabalhos adotam indicadores
específicos para os diversos modelos construídos, entretanto observa-se que alguns indicadores se
destacam pelo número de vezes que foram utilizados, como por exemplo: “Treinamento e
Desenvolvimento”, “Participação na tomada de decisão” e Plano de carreira” utilizados em
aproximadamente 58% dos trabalhos; “Enriquecimento do Trabalho” em mais e 42% dos
trabalhos; “Recrutamento e Seleção” em 7 dos 19 trabalhos; “Avaliação de Desempenho”
aparecem em 6 trabalhos; e “Pagamento por desempenho”, “Desempenho Organizacional” e
Recompensa também se destacam ao serem utilizados por 5 dos 19 trabalhos.
Na análise dos 10 artigos do Portfólio Bibliográfico nacional foi possível identificar 26
indicadores utilizados para os modelos de avaliação de desempenho organizacional com foco no
desenvolvimento de pessoal, conforme demonstrados no Gráfico 18.
Treinamento e desenvolvimento
Enriquecimento do trabalho
Plano de carreira
Mudança e desenvolvimento organizacional
Relacionamento interpessoal
Recompensa
Empoderamento
Avaliação de desempenho
Recrutamento e seleção
Pagamento por desempenho
Atração retenção e motivação
Relações trabalhistas
Procedimentos internos
Normas e valores
Clareza organizacional
Segurança de emprego
Respeito ao indivíduo
Resolução de conflitos
Integração estratégica
Imagem
Identidade
Equidade
Desempenho organizacional
Desempenho individual
Comunicação
Comprometimento organizacional

9
7
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Gráfico 18 - Indicadores de avaliação de desempenho literatura nacional.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).
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Da análise do Gráfico 18, é possível concluir que os trabalhos na literatura nacional
também adotam indicadores específicos para os diversos modelos construídos, entretanto
observa-se que alguns indicadores se destacam pelo número de vezes que foram utilizados, como
por exemplo: “Treinamento e Desenvolvimento” utilizado em 90% dos trabalhos;
“Enriquecimento do trabalho” abordado em 70% dos trabalhos; “Plano de Carreira” e “Mudança
e

Desenvolvimento

Organizacional”

presente

em

50%

dos

trabalhos;

Recompensa,

“Relacionamento Interpessoal”, Empowerment, e “Avaliação de Desempenho” que aparecem em
40% dos trabalhos; e por fim, “Recrutamento e Seleção”, “Pagamento por Desempenho” e
“Atração, Retenção e Motivação” encontrados em 30% dos modelos.
Conforme observado tanto na literatura internacional como nacional, Treinamento e
Desenvolvimento (T&D) institucional é um indicador considerado fundamental para o modelo de
avaliação de desempenho organizacional. A expansão e a evolução da tecnologia vêm exigindo
que o aprender e o reaprender seja constante dentro das organizações, fazendo com que o T&D,
considerado como um subsistema da área da gestão de recursos humanos ganhe conotação cada
vez mais estratégica para a organização (MAGALHÃES et al., 2010).
O desenvolvimento e o treinamento nas instituições também possuem por objetivo, a
oferta de condições ao indivíduo para se capacitar e se desenvolver pessoalmente e
profissionalmente de forma a aprimorar seu trabalho, contribuindo mais com a organização,
assim, esta cultura deve ganhar incentivo constante, independentemente do nível de qualificação
dos indivíduos (MAGALHÃES et al., 2010).
Levando em consideração a metodologia construtivista adotado para o modelo de
avaliação de desempenho organizacional a ser construído neste trabalho, este capítulo buscou
trazer a tona perante a literatura científica analisada, os fatores que podem contribuir para a
construção de conhecimento no decisor em relação ao contexto a ser gerido. Uma vez que o
método adotado leva em consideração de forma determinante, as percepções, valores e
conhecimentos do decisor, estes serão abordados posteriormente, onde serão detalhados os
procedimentos para o desenvolvimento do modelo de avaliação de desempenho organizacional
com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino superior.
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4

4.1

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

ANÁLISE SISTÊMICA DOS ARTIGOS DO PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO

A análise sistêmica foi realizada segundo as etapas apontados na subseção 2.2.3, onde os
19 artigos do portfólio bibliográfico internacional e os 10 artigos do portfólio bibliográfico
nacional foram analisados pela leitura integral dos mesmos, conforme as lentes da afiliação
teórica de avaliação de desempenho organizacional adotada para este trabalho, apresentadas no
Quadro 3.

4.1.1 Considerações quanto a Lente 1: Abordagem

A Lente 1 – Abordagem buscou identificar nas pesquisas sobre avaliação de
desempenho organizacional na gestão de recursos humanos, onde os autores coletaram os dados
(critérios) para construir o modelo. Entre as alternativas possíveis apresentam-se: (i) Genéricos:
contextos similares, literatura (ciência), especialistas (facilitador, praticantes com experiência),
passado histórico, outros locais; e (ii) Específicos: decisor e contexto físico. (VALMORBIDA et
al., 2014). Os resultados encontrados estão demonstrados no Gráfico 19.

Nº de artigos do Portfólio
Bibliográfico
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20
18
16
14
12
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8
6
4
2
0

18
Número de Artigos
(Portfólio
Nacional)
8

Número de Artigos
(Portfólio
Internacional)

6
4

3
1

0

1

1

1

Decisor

Contexto
Histórico
Literatura Especialistas
físico
Local da coleta de dados para construção do modelo
Gráfico 19 - Análise quanto à abordagem - Local da coleta de dados para construção do modelo.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Da análise do Gráfico 19, pode-se verificar que: na literatura nacional há preocupação
com a busca de informações em contextos específicos (contexto – 60%) para construção do
modelo; que em ambos os contextos, literatura nacional e internacional, percebe-se uma ampla
busca por critérios estabelecidos na literatura, com mais de 80% dos casos; e por fim, que apenas
40% dos trabalhos nacionais e pouco mais de 5% dos trabalhos internacionais, consideraram o
decisor na coleta de dados para a construção do modelo.
A lente abordagem teve como finalidade de identificar nas pesquisas, se o modelo de
avaliação foi: (i) construído e aplicado no mesmo contexto (ambiente que lhe deu origem); (ii)
construído em um ambiente, adaptado e aplicado em outro; (iii) construído em um contexto e
aplicado em outro; ou (iv) construído em um ambiente e não foi aplicado (BORTOLUZZI;
ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). No Gráfico 20 apresenta-se a análise da comparação inerente a
primeira lente (abordagem) do portfólio bibliográfico internacional versus nacional:
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Descrição

Internacional

Nacional

i) O modelo foi construído e aplicado no mesmo contexto.

2

5

ii) O modelo foi construído em um ambiente, adaptado e aplicado em
outro.

15

4

iii) O modelo foi construído em um contexto e aplicado em outro.

2

1

iv) O modelo foi construído em um ambiente e não foi aplicado.

0

0

Gráfico 20 – Abordagem.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Como resultado desta lente, conforme Gráfico 20, foi possível identificar que nos
trabalhos internacionais há predominância de modelos de avaliação de desempenho
organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino
superior que são construídos em um ambiente, adaptados e aplicados a outro. Quando analisados
à luz da afiliação teórica de ADO adotada para o presente trabalho, onde o modelo deveria ser
construído e aplicado no mesmo contexto (ambiente em análise), conclui-se que 50% no contexto
nacional contra apenas 11% no contexto internacional encontram-se alinhados com esta teoria,
sendo evidente a existência de uma lacuna na literatura internacional sobre avaliação de
desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de
ensino superior que se encontra carente de estudos, sendo uma oportunidade para a presente
pesquisa.
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4.1.2 Considerações quanto a Lente 2: Singularidade

Para a análise sistêmica da lente singularidade, a mesma foi realizada em duas etapas. A
primeira etapa classificou os artigos pela singularidade dos atores em: (i) artigos que explicitam
(identificam) o decisor no trabalho e o tem em conta para a construção integral do modelo; (ii)
artigos que explicitam (identificam) o decisor no trabalho, mas não o tem em conta para a
construção integral do modelo; ou (iii) artigos que não explicitam (identificam) o decisor no
trabalho (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012), conforme Gráfico 21.

Descrição
i) Número de artigos que explicitam (identificam) o decisor no trabalho
e o tem em conta para a construção integral do modelo.
ii) Número de artigos que explicitam (identificam) o decisor no
trabalho, mas não o tem em conta para a construção integral do
modelo.
iii) Número de artigos que não explicitam (identificam) o decisor no
trabalho.
Gráfico 21 - Singularidade dos Atores dos artigos do Portfólio.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).
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Da análise do Gráfico 21, observa-se que na literatura científica internacional que há
predominância (95%) dos trabalhos que não identificam o decisor no trabalho, havendo apenas 1
trabalho, ou seja 5%, que identifica o decisor, entretanto não o tem em conta para a construção
integral do modelo. Na literatura nacional há equilíbrio, pois 40% dos artigos identificam e
explicitam o decisor no trabalho e 60% não o faz.
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Na perspectiva teórica adotada pelo autor desta pesquisa, o modelo de avaliação de
desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de
ensino superior deve ser construído considerando a singularidade dos atores, ou seja, tendo o
decisor em conta na construção integral do modelo, uma vez que este atua diretamente e
diariamente sobre o contexto, e assim, considera-se que este possui o conhecimento mais
abrangente sobre o contexto, sendo fundamental para a construção do modelo de AD. Desta
forma, percebe-se uma lacuna na literatura (internacional e nacional) que há possibilidade de ser
preenchida por futuras pesquisas, uma vez que nenhum trabalho segue esta metodologia.
A segunda etapa classificou os trabalhos pela singularidade do contexto em: (i) artigos
que desenvolve o modelo para um contexto físico e reconhece que o modelo é válido somente
para este contexto físico; ou (ii) artigos que desenvolve o modelo para um contexto físico e o
utiliza também em outros (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012), conforme Gráfico 22.

Descrição
i) Número de artigos que desenvolve o modelo para um contexto
físico e reconhece que o modelo é valido somente para este contexto
físico.
ii) Número de artigos que desenvolve o modelo para um contexto
físico e o utiliza também em outros.
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Gráfico 22 - Análise da lente 2 (singularidade em relação ao contexto).
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Da análise do Gráfico 22, concluiu-se que nenhum dos 19 trabalhos internacionais e em
apenas 10% dos trabalhos nacionais, os autores reconhecem que o modelo é ímpar e válido para
um único contexto, apesar de que 19 dos 29 modelos foram adaptados ao contexto e 7 foram

81

construídos e aplicados no mesmo contesto conforme analisado pela Lente 1- Abordagem,
concluindo-se que muitos autores levam em consideração a singularidade do contexto apesar de
não reconhecerem e praticarem na sequência.
Na perspectiva teórica adotada pelos autores, o modelo de avaliação de desempenho
organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal deveria ser construído considerando a
singularidade em relação ao contexto, ou seja, cada contexto sofre a influência de atores
diferentes, de variáveis internas e externas diferentes, desta forma, deveria ser construído para um
contexto e aplicado somente neste contexto físico. Assim, percebe-se uma lacuna na literatura
(internacional e nacional) que há possibilidade de ser preenchida por futuras pesquisas, uma vez
que nenhum trabalho segue esta metodologia construtivista.

4.1.3 Considerações quanto a Lente 3: Identificação

A terceira lente busca identificar nos artigos do portfólio bibliográfico, aqueles em que
os critérios utilizados para avaliar têm em consideração o conhecimento do decisor
(BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012), bem como, se reconhecem os limites do
conhecimento do decisor. Desta forma, a análise foi subdividida em duas etapas: a identificação
dos limites de conhecimento; e a identificação dos critérios.
Inicialmente, realizou-se a primeira etapa que teve por finalidade identificar os trabalhos
que reconhecem os limites de conhecimento do decisor, conforme Gráfico 23.
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Descrição
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i) Número de artigos que reconhece os limites de conhecimento do
decisor;
ii) Número de artigos que não reconhece os limites de conhecimento do
decisor.
Gráfico 23 - Análise da lente 3 (limites de conhecimento do decisor).
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Da análise do Gráfico 23, apenas dois artigo do Portfólio Bibliográfico Nacional
reconhece os limites de conhecimento do decisor, sendo que 80% dos trabalhos nacionais e 100%
dos trabalhos internacionais não reconhecem os limites de conhecimento do decisor no trabalho.
Pela análise teórica adotada pelos autores, o modelo de avaliação de desempenho
organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino
superior deve ser construído pela interação entre facilitador e decisor no intuito de aumentar o
entendimento do que é importante levar em consideração para o contexto em análise, uma vez
que se reconhece que o decisor, mesmo vivenciando diariamente o contexto possui limitações de
conhecimento sobre o mesmo (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). Desta forma,
percebe-se uma lacuna na literatura (internacional e nacional) que há possibilidade de ser
preenchida por futuras pesquisas em relação à avaliação de desempenho organizacional com foco
no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino superior.
Na sequência procedeu-se com a segunda etapa, a análise em relação aos trabalhos que
levam em consideração os valores do decisor na construção do modelo de AD, conforme Gráfico
24.
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Descrição
i) Número de artigos em que o processo utilizado para identificar os
objetivos está integralmente alicerçado nos valores do decisor;
ii) Número de artigos em que o processo utilizado para identificar os
objetivos está parcialmente alicerçado nos valores do decisor;
iii) Número de artigos em que o processo utilizado para identificar os
objetivos NÃO tem em conta os valores do decisor.
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Gráfico 24 - Análise da lente 3 (considerar os valores do decisor).
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Do Gráfico 24, se concluiu que nenhum trabalho na literatura internacional, e poucos na
literatura nacional (30%) estão alicerçados de forma parcial nos valores do decisor no processo
utilizado para identificar os objetivos/indicadores de desempenho, que a grande maioria não tem
em consideração os valores do decisor neste processo, e que nenhum trabalho está integralmente
alicerçado nos valores do decisor.
Na visão de mundo a qual o autor se afilia, o modelo de avaliação de desempenho
organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de ensino
superior deve ser construído considerando os valores e preferências do decisor (BORTOLUZZI;
ENSSLIN; ENSSLIN, 2012). Desta forma, percebe-se uma lacuna na literatura (internacional e
nacional) que há possibilidade de ser preenchida por futuras pesquisas em relação à avaliação de
desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas de
ensino superior.

84

4.1.4 Considerações quanto a Lente 4: Mensuração dos aspectos relevantes

A lente mensuração teve como finalidade identificar dentre os artigos do PB, aqueles
que realizam a mensuração do desempenho dos objetivos identificados (BORTOLUZZI;
ENSSLIN; ENSSLIN, 2012; VALMORBIDA et al., 2014), conforme Gráfico 25.

Descrição
i) Realiza Mensuração
ii) Não Realiza Mensuração
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Gráfico 25 - Análise da lente 4 (mensuração dos critérios).
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Como resultado do Gráfico 25, observou-se que grande maioria dos artigos,
aproximadamente 75% de todos os trabalhos analisados realiza mensuração, procedimento
necessário segundo a afiliação teórica de avaliação de desempenho organizacional adotada pelo
autor, uma vez que busca-se conhecer o status quo da performance dos indicadores, assim
identificar se a situação do mesmo, é comprometedora, de mercado ou excelente.
Para os artigos que realizam mensuração, em relação à forma de mensuração dos
critérios identificados como importantes para a organização, foram analisados: (i)se essa atende
às propriedades de operacionalização dos indicadores – mensurabilidade, homogeneidade,
operacionalidade, inteligibilidade – o que permite distinguir os melhores e piores desempenhos; e
(ii) se as escalas utilizadas atendem à teoria da mensuração adotada pelo autor da pesquisa
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(ENSSLIN; MONTIBELLER NETO; NORONHA, 2001). Para a análise da mensuração
observa-se que:
[...] quando os artigos evidenciam se a escala é ordinal, devem realizar somente as
operações que por ela são permitidas, quais sejam: contagem, frequência, moda,
mediana. E, quando utilizam escalas cardinais, esclarecem se são de intervalo ou de
razão, e as operações realizadas são as permitidas em cada uma delas. Atendem à teoria
da mensuração quando realizam com as escalas apenas as operações matemáticas e
estatísticas compatíveis com as escalas utilizadas (VALMORBIDA et al., 2014, p. 20).

Tanto na literatura internacional como na literatura nacional, constatou-se que a
totalidade dos artigos não atende à teoria da mensuração, ou não evidenciam, ou nem mesmo
explicitam, as escalas utilizadas para mensuração dos critérios/objetivos. Este resultado deixa
evidente que existe a necessidade de aperfeiçoar os modelos de avaliação de desempenho
organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal de instituições públicas de ensino
superior, uma vez que os princípios da Teoria da Mensuração garantem a validade do processo de
avaliação de desempenho organizacional, e assim, devem ser levados em consideração ao
proceder à mensuração de desempenho dos objetivos (VALMORBIDA et al., 2014).

4.1.5 Considerações quanto a Lente 5: Integração das escalas

Em relação a esta lente de análise, conforme Gráfico 26, teve por finalidade observar se
os autores realizam a integração dos critérios para ter uma avaliação global do desempenho
(ROSA et al., 2012).
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Descrição
i) Realiza Integração
ii) Não Realiza Integração
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Gráfico 26 - Análise da lente 5 (integração dos critérios).
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Da análise do Gráfico 26, denota-se que 30% dos artigos nacionais realizam a integração
dos critérios para obter uma avaliação global do desempenho. Ou seja, a maioria dos trabalhos
relativos ao tema avaliação de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de
pessoal de instituições públicas de ensino superior na literatura nacional e 100% dos trabalhos na
literatura internacional, não segue neste aspecto, a visão teórica adotada pelo autor, a qual
considera como fundamental a integração dos critérios, uma vez que estes facilitam a identificar
dentre os critérios com desempenho abaixo do esperado, quais podem impactar de forma
significativa para a avaliação global de desempenho.

4.1.6 Considerações quanto a Lente 6: Gestão

A última lente, dividida em dois eixos, de um lado visa identificar se o conhecimento
gerado em cada artigo do PB permite diagnosticar a situação, ou seja, definir os pontos fortes e
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pontos fracos, e de outro lado, se os mesmos apresentam a implementação de ações de
aperfeiçoamento (BORTOLUZZI; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012).
O primeiro eixo de estudo desta lente, buscou analisar se os trabalhos analisados
permitiam realizar o diagnóstico dos pontos fortes e fracos da situação atual, conforme Gráfico
27.

Descrição
i) Número de artigos que permite diagnosticar (conhecer os pontos
fortes e fracos) a situação atual?
ii) Número de artigos que não permite diagnosticar (conhecer os
pontos fortes e fracos) a situação atual?
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Gráfico 27 - Análise da lente 6 (gestão - diagnóstico).
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Da primeira análise, observada por meio do Gráfico 27, percebe-se que apenas 30% dos
trabalhos na literatura nacional apresentam processo de diagnóstico, e que nenhum trabalho do
portfólio internacional permite diagnosticar a situação atual, se esta pode ser caracterizada como
boa, ou se pode ser considerada ruim, ou seja, pontos fracos que podem necessitar de ações de
aperfeiçoamento ou pontos fortes a serem mantidos, por este motivo, o processo de diagnóstico é
considerado importante para o modelo de avaliação de desempenho organizacional. Assim,
percebe-se uma lacuna na literatura (internacional e nacional) segundo a visão afiliação teórica
adotada para a realização deste estudo.
Na sequência, realizou-se a segunda etapa da lente gestão, conforme Gráfico 28, a qual
buscou visualizar quais trabalhos, após o diagnóstico, realizaram ações de aperfeiçoamento.
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Descrição
i) Número de artigos que disponibiliza processo para gerar ações de
aperfeiçoamento?
ii) Número de artigos que não disponibiliza processo para gerar ações
de aperfeiçoamento?
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Gráfico 28 - Análise da lente 6 (gestão - aperfeiçoamento).
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Do Gráfico 28, observou-se que nenhum trabalho do PB internacional e nacional
apresentou ações de aperfeiçoamento. Segundo a afiliação teórica adotada sobre avaliação de
desempenho organizacional, o aperfeiçoamento com hierarquização das ações necessárias é um
fator importante no processo de gestão e valoriza o processo de avaliação de desempenho
organizacional (VALMORBIDA et al., 2014), uma vez que demonstra as ações a serem
realizadas para melhorar o desempenho do contexto em análise. Assim, evidencia-se uma lacuna
na literatura e uma oportunidade para o presente estudo.

4.1.7 Conclusões acerca da análise sistêmica

A análise sistêmica dos artigos do Portfólio Bibliográfico Internacional e Nacional
(Quadro 1 e Quadro 2) utilizando-se as lentes explicitadas no Quadro 3, baseadas na afiliação
teórica sobre avaliação de desempenho organizacional adotada pelo autor da pesquisa apresentam
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as principais limitações dos modelos de avaliação de desempenho organizacional nos seguintes
aspectos:
(i)

Observa-se que o ambiente em análise é tangencialmente considerado na avaliação

desempenho, uma vez que grande parte dos modelos são adaptados ou construídos
exclusivamente para o contexto, utilizando basicamente a literatura para a construção dos
indicadores de desempenho, não tendo em consideração as percepções, conhecimentos e
limitações dos decisores, não sendo possível julgar se os aspectos adotados pelos modelos são
adequados e suficientes para os decisores. Desta forma, o desenvolvimento de um modelo de
avaliação específico, levando em consideração a singularidade do contexto, os conhecimentos e
limitações dos decisores, e a expansão do conhecimento do decisor sobre o ambiente em análise é
uma lacuna na literatura sobre o tema avaliado; e
(ii)

Grande parte dos trabalhos realiza mensuração, entretanto, nenhum deles atende as

propriedades de operacionalização dos indicadores – mensurabilidade, homogeneidade,
operacionalidade, inteligibilidade – e assim, os modelos não permitem distinguir os melhores e
piores desempenhos, se esta pode ser caracterizada como boa, ou se pode ser considerada ruim,
ou seja, pontos fracos que podem necessitar de ações de aperfeiçoamento ou pontos fortes a
serem mantidos, de forma que dificulta o processo de desenvolvimento de ações para aperfeiçoar
a situação, sendo outra lacuna na literatura sobre o tema em estudo.

4.2

DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
ORGANIZACIONAL

Nesta etapa do trabalho será demonstrado o estudo de caso sobre o objeto de estudo, a
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal da Universidade Federal da Fronteira Sul, onde foi
construído o modelo de Avaliação de Desempenho organizacional com fins a apoiar o decisor no
processo de gestão. Buscando preencher a lacuna na literatura sobre modelos de Avaliação de
Desempenho organizacional conforme demonstrado na análise sistêmica do Portfólio
Bibliográfico Nacional e Internacional na seção 4.1, utilizou-se a Metodologia Multicritério de
Apoio a Decisão Construtivista (MCDA-C).
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O modelo foi construído observando e obedecendo as seis lentes propostas pela afiliação
teórica adotada para fins de avaliação de desempenho organizacional, tendo em consideração: (i)
a singularidade do ambiente em avaliação; (ii) a identificação de critérios considerados
necessários e suficientes para avaliar por meio de interações diretas junto ao decisor responsável
pela diretoria, preservando seus interesses, preferências, percepções e valores; (iii) a construção
de escalas ordinais e cardinais para mensurar os critérios; (iv) a ampliação de conhecimentos do
decisor sobre o contexto em análise; (v) a compreensão e contribuição de cada critérios nos
objetivos estratégicos; e (vi) o processo de identificar e gerar ações de aperfeiçoamento
(DUTRA, 2005; ENSSLIN et al., 2010; BORTOLUZZI, ENSSLIN, ENSSLIN, 2011a;
MARAFON et al., 2015; VALMORBIDA et al., 2015).
Conforme demonstrado previamente na seção 2.3, a construção do modelo utilizando-se
a MCDA-C é subdividida em três fases principais: (i) estruturação; (ii) avaliação; e (iii)
recomendações, as quais serão demonstradas na sequência.

4.2.1 Fase de estruturação

Nesta subseção será apresentada a fase de estruturação do modelo de avaliação de
desempenho organizacional da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal da Universidade Federal
da Fronteira Sul, a qual está organizada e dividida em etapas, da seguinte forma: (i)
contextualização; (ii) estrutura hierárquica de valor; e, (iii) construção dos descritores.

4.2.1.1 Contextualização

A contextualização foi realizada por meio de entrevistas com o gestor da diretoria de
desenvolvimento de pessoal com fins de conhecer e obter informações mais detalhadas sobre o
contexto em estudo, de forma que fosse possível realizar: (i) a descrição do ambiente; (ii) a
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definição dos atores; (iii) criação de um rótulo para o problema; e, (iv) a descrição do sumário,
conforme apresentado a seguir.

4.2.1.1.1 Descrição do ambiente

A primeira etapa da contextualização busca descrever o ambiente objeto do estudo de
caso, para o qual foi construído o modelo de avaliação de desempenho organizacional. Assim,
por meio de entrevistas com o gestor (in loco), buscou-se descrever os aspectos considerados
importantes sobre a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
A Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal (DDP) é uma unidade organizacional
pertencente à estrutura da Reitoria da Universidade Federal da Fronteira Sul, responsável por:
promover ações de capacitação; ambientação de servidores; estágio probatório; avaliação de
desempenho; progressão por mérito; progressão por capacitação; gestão de carreira; gestão por
competências; incentivo à qualificação; retribuição por titulação e análise funcional do quadro de
pessoal da UFFS. Com estas ações, a Diretoria visa promover o desenvolvimento e a ascensão
dos servidores na carreira, bem como, atender às necessidades institucionais por servidores
qualificados que apoiaram o crescimento e desenvolvimento institucional.
A Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal conta, atualmente, com o trabalho de 8
servidores que atuam diretamente na diretoria e também com o auxílio indireto em algumas
atividades, de 12 servidores que se encontram nos 6 câmpus da instituição, a qual é composta por
aproximadamente 1300 servidores.

4.2.1.1.2 Apresentação dos atores

Por meio das entrevistas junto ao gestor da diretoria, foi possível identificar, segundo
sua percepção, os atores envolvidos, com poder de interferência sobre o processo de gestão e
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aqueles com interesse ou influenciados pelas decisões da gestão. Os atores identificados neste
processo são apresentados no Quadro 7:
Stakeholders

Decisor

Intervenientes

Facilitador
Agidos

- Diretor da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal
- Reitoria da Universidade;
- Conselho Universitário;
- Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão;
- Ministério da Educação; e
- Órgãos de Controle (Auditoria interna, TCU, CGU e ministério público).
- Autor do presente trabalho
- Servidores da instituição;
- Estagiários
- Alunos; e
- Sociedade.

Quadro 7 - Atores envolvidos no processo.
Fonte: Dados da Pesquisa (2015).

Definidos os atores pelo gestor da diretoria, conforme Quadro 7, logo este é identificado
como o ator principal do processo, definido como o decisor, o qual auxiliou e legitimou a
construção do modelo de avaliação de desempenho organizacional. Outros atores não participam
ativamente do processo, entretanto, exercem influência sobre a atuação do decisor, sendo
definidos como intervenientes: as unidades hierarquicamente superior, em termos de decisão e
normatização de processos, e os órgãos de controle, responsáveis pela fiscalização dos processos.
O autor deste trabalho, identificado como facilitador, tem como função, conduzir e integrar todas
as atividades desenvolvidas, interagindo com o decisor, buscando auxiliá-lo na construção de
conhecimento sobre o processo decisório e na descrição dos critérios para a construção do
modelo conforme a metodologia adotada. E por fim, há os agidos, aqueles que são influenciados
pelas decisões tomadas pelo gestor, sendo considerados os servidores da instituição, alunos e a
sociedade.

4.2.1.1.3 Rótulo do problema

Após análise e conhecimento do ambiente, extraído por meio das entrevistas com o
decisor, definiu-se o rótulo que representa um enunciado do problema e delimita a abrangência de
atuação do trabalho. Com este conhecimento e estas definições, o decisor com o auxílio do
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facilitador construiu o rótulo que melhor representa a percepção do decisor sobre o problema, que
para esta pesquisa foi: Avaliação de desempenho da Diretoria de desenvolvimento de pessoal da
Universidade Federal da Fronteira Sul.

4.2.1.1.4 Sumário

A última etapa da contextualização, o sumário, definida pelo decisor apoiado pelo
facilitador apresenta o contexto a ser estudado de forma estruturada. O sumário inicia-se
evidenciando o problema, o qual segue: a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal, atualmente
não possui um instrumento de gestão sobre os procedimentos de avaliação, desenvolvimento,
dimensionamento e capacitação que se encontram sobre sua responsabilidade, e assim, as
atividades desenvolvidas nem sempre conseguem proporcionar os fins que se almejam, que é a
melhoria do desenvolvimentos das atividades meio e fim da instituição e o real desenvolvimento
do servidor em sua carreira profissional e pessoal.
Apresentado o problema, o segundo aspecto evidenciado pelo sumário, busca justificar a
importância do problema, conforme segue: o Diretor de Desenvolvimento de Pessoal da
Universidade Federal da Fronteira Sul tem sob sua responsabilidade a atribuição de promover o
desenvolvimento profissional e pessoal de mais de 1300 servidores, os quais se encontram em
seis Campi universitários e a reitoria, que se localizam em seis municípios nos três estados do Sul
do Brasil (RS/SC/PR), conciliando com o desenvolvimento institucional.
Após justificar a importância do problema, delimita-se o objetivo do trabalho que
consiste em: construir um modelo de avaliação de desempenho organizacional que possibilite o
Diretor de Desenvolvimento de Pessoal da UFFS, aperfeiçoar as ações de promoção do
desenvolvimento dos servidores e da instituição. Tendo em vista a complexidade do contexto, o
qual apresenta aspectos conflituosos e incertos, e considerando o entendimento parcial do
decisor, o qual não possui objetivo e critérios claramente definido sobre o mesmo, foi utilizada a
metodologia MCDA-C.
Por fim, o último aspecto do sumário, busca apresentar o que se espera obter como
resultado ao final do trabalho, definido como: ter um modelo de avaliação de desempenho
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organizacional que permita compreender as potencialidades, dificuldades e oportunidades do
contexto em análise, e a partir deste entendimento ou compreensão, gerar ações que promovam o
aperfeiçoamento das atividades da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal e o consequente
desenvolvimento da Universidade, dos servidores, dos alunos e da comunidade. Finalizado o
sumário, conclui-se a contextualização, e segue para a etapa da estrutura hierárquica de valor.

4.2.1.2 Estrutura hierárquica de valor

A estrutura hierárquica de valor, conforme a Metodologia Multicritério de Apoio a
Decisão - Construtivista está organizada em etapas sequências, da seguinte forma: (i)
identificação dos Elementos Primários de Avaliação (EPAs); (ii) construção dos conceitos
orientados à ação; (iii) construção da família de pontos de vista (FPV); e, (iv) teste da família de
pontos de vista quanto à necessidade e suficiência.

4.2.1.2.1 Elementos Primários de Avaliação (EPAs)

A identificação dos EPAs foi realizada a partir de uma série de encontros entre o
facilitador e o decisor, mediante diálogo (brainstorming), onde o facilitador estimulou o decisor a
discorrer sobre o contexto, suas preocupações e o processo de gestão. Este processo possibilitou
identificar 37 EPAS. No Quadro 08 apresenta-se os primeiros 16 EPAs identificados, sendo que
os demais encontram-se disponibilizados no apêndice A da presente dissertação.
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EPA Descrição
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

Capacitação dos servidores
Participação dos servidores nas
capacitações
Acesso a informações para processos de
avaliação.
Melhoria do ensino, pesquisa e extensão
Atender aos anseios da sociedade
Esvaziamento de professores efetivos em
exercício
Participação dos Técnicos em atividades
acadêmicas
Fluxos e procedimentos internos

EPA

Descrição

E9

Exoneração para cursar Stricto Sensu.

E10

Legalidade dos trabalhos.

E11
E12
E13

Promover os propósitos institucionais
Decisões tecnicamente fundamentadas
Aporte financeiro para capacitações.

E14

Relatórios e processos informatizados

E15
E16

Aproveitar o potencial das pessoas
Doenças psicológicas e organizacionais

Quadro 8 - Os 16 primeiros EPAs identificados.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

No Quadro 8, é possível identificar uma amostra dos fatores que perturbam o diretor da
DDP, as quais denotam preocupações ao contexto interno da diretoria e ao contexto institucional
da Universidade como um todo, envolvendo aspectos objetivos e subjetivos sobre o contexto, que
o decisor julga que impactam em seus valores (ENSSLIN et al., 2010). Após a identificação dos
EPAs, busca-se conforme a metodologia, transformar cada EPA em um ou mais conceitos
orientados à ação, conforme explanado na próxima subseção.

4.2.1.2.2 Conceitos orientados à ação

Ao término da etapa de identificação dos EPAs, iniciou-se um processo de interação
com o diretor da DDP para transformar cada EPA em um ou mais conceitos orientados à ação, o
qual ocorre por meio do aumento de entendimento do decisor sobre o contexto e o objetivo que
ele deseja alcançar. Para a construção dos conceitos, o decisor com o auxílio do facilitador, foi
incentivado a falar detalhadamente sobre cada EPA, sendo questionado sobre: qual seria o
desempenho atual para o EPA em questão? qual seria um bom desempenho para o EPA? qual
seria o melhor desempenho possível para esse EPA? qual desempenho seria ruim? e, qual seria o
desempenho pior possível, mas ainda aceitável?
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Deste processo de construção resultou na criação de 113 Conceitos. No Quadro 9 é
apresentado os primeiros 15 Conceitos construídos para o modelo, os demais são apresentados
integralmente como apêndice A da presente dissertação. Salienta-se que as reticências (...) devem
ser lidas como “é preferível a” o “ao invés de” e tem a função de separar o polo presente do
respectivo polo oposto psicológico.
Conceito Descrição
Fomentar a qualidade do desenvolvimento profissional dos servidores ... Ter servidores
C01
despreparados para o exercício da função.
Promover as capacitações de iniciação ao serviço público para novos servidores ... Haver
C02
retrabalho para procedimentos básicos.
Ampliar a participação de servidores nas capacitações sobre Ética no serviço público ... Haver
C03
servidores atuando de forma não condizente com a moralidade pública.
Ampliar a participação de servidores nas capacitações sobre Acessibilidade ... Haver
C04
reclamações por descumprimento da legislação sobre acessibilidade.
Ampliar a participação de servidores nas capacitações sobre Direito – Legislação ... Haver
C05
aplicação de penalidade por improbidade administrativa.
Ampliar a participação de Técnico-Administrativos nas capacitações sobre Excelência no
C06
atendimento ... Haver reclamações sobre o atendimento ao público.
Ampliar a participação de docentes nas capacitações sobre Políticas e Legislação educacional
C07
... Haver cursos que não condizem com as políticas educacionais.
Garantir o provimento de capacitações específicas para equipamentos específicos ... Haver
C08
servidores despreparados para utilizar equipamentos da instituição
C09
Fomentar as capacitações institucionais ... haver má gestão dos recursos públicos
Reduzir o número de processos de Progressão por Mérito dos Docentes feitos fora do prazo
C10
correto ... Ter que pagar retroativos pelo atraso nos processos.
Automatizar o acesso a informações relativas a atividades de ensino dos docentes ... Haver
C11
demora no andamento dos processos de avaliação.
Automatizar o acesso a informações relativas a atividades de pesquisa dos docentes ... Haver
C12
prejuízos ao docente pela ausência de informações nos processos de avaliação.
Automatizar acesso a informações relativas a atividades de extensão dos docentes ... Haver
C13
processos parados aguardando informações.
Automatizar o acesso a informações relativas a atividades de gestão dos docentes ... Trabalhar
C14
sem ter as informações necessárias, ocasionando retrabalhos.
Automatizar o acesso a informações relativas a atividades realizadas pelos TécnicoC15
administrativos ... Haver demora no andamento dos processos de avaliação.
Quadro 9 - Amostra dos Conceitos desenvolvidos.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Explicitado a construção individual dos EPAS e dos Conceitos, na sequência apresentase o Quadro 10, contendo uma amostra dos Conceitos formulados com base nos EPAs. Os
demais EPAS com seus respectivos Conceitos são apresentados como apêndice A no presente
trabalho.
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EPA
E1

Descrição
Capacitação
dos servidores

Conceito
C02

C08
C09

C71
C88

E2

Participação
dos servidores
nas
capacitações

C03

C04

C05

C06

C07
C87

Descrição
Promover as capacitações de iniciação ao serviço público para
novos servidores ... Haver retrabalho para procedimentos básicos.
Garantir o provimento de capacitações específicos para
equipamentos específicos ... Haver servidores despreparados para
utilizar equipamentos da instituição
Fomentar as capacitações institucionais ... haver má gestão dos
recursos públicos
Garantir o aporte de diárias, passagens e despesas de inscrição
para capacitação ... Haver capacitações canceladas por ausência de
recursos financeiros Diretoria.
Melhorar os materiais didáticos para capacitação ... haver
capacitações mal avaliadas.
Ampliar a participação de servidores nas capacitações sobre Ética
no serviço público ... Haver servidores atuando de forma não
condizente com a moralidade pública.
Ampliar a participação de servidores nas capacitações sobre
Acessibilidade ... Haver reclamações por descumprimento da
legislação sobre acessibilidade.
Ampliar a participação de servidores nas capacitações sobre
Direito – Legislação ... Haver aplicação de penalidade por
improbidade administrativa.
Ampliar a participação de Técnico-Administrativos nas
capacitações sobre Excelência no atendimento ... Haver
reclamações sobre o atendimento ao público.
Ampliar a participação de docentes nas capacitações sobre
Políticas e Legislação educacional ... Haver cursos que não
condizem com as políticas educacionais.
Promover a capacitação de chefias ... Haver chefias despreparadas
para o exercício da função.

Quadro 10 - Elementos Primários de Avaliação com seus respectivos conceitos.
Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Analisando o Quadro 10, percebe-se que os dois elementos primários de avaliação
geraram mais de um conceito orientado a ação e que os conceitos gerados não se encontram em
uma sequencia numérica, demonstrando que o processo permite revisão, reanálise, inclusão, e
exclusão de conceitos gerados durante o processo. Considera-se importante destacar estes
aspectos, uma vez que supre uma lacuna identificada na literatura nacional e internacional,
segundo a Lente 3 - Identificação da análise sistêmica, visto que a metodologia MCDA-C permite
gerar conhecimento no decisor, permitindo que o mesmo por meio de interações com o facilitador
aumente o entendimento do contexto (ENSSLIN et al., 2012; VALMORBIDA et al., 2015).
O próximo passo para o desenvolvimento do modelo de avaliação de desempenho
organizacional é a construção da família de pontos de vista, demonstrado a seguir.

98

4.2.1.2.3 Construção da família de pontos de vista

Após a conclusão dos conceitos orientados à ação, buscou-se, na entrevista com o
decisor, agrupar os conceitos em áreas de preocupação semelhantes, às quais dão origem a
Família de Pontos de Vista (up down). A FPV demonstrados na Figura 9, representa os objetivos
estratégicos do decisor ilustrados no modelo.

Figura 9 - Família de Pontos de Vista (up down).
Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Em análise a Figura 9, fica evidente que o decisor possui duas grandes áreas de
preocupação, sendo: (i) os servidores e, (ii) a gestão. Observa-se que a grande área “servidores” é
respondida por motivação, desenvolvimento e avaliação, e grande área “gestão” abrange os PVFs
institucional e processos internos.
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4.2.1.2.4 Teste da família de pontos de vista quanto à necessidade e suficiência.

Finalizada a construção da família de pontos de vista, o facilitador em conjunto com o
decisor buscou agrupar os Conceitos construídos aos pontos de vista, com fins de verificar se a
família de pontos de vista construída é suficiente ou merece inclusões, exclusões, alterações. A
Figura 10 apresenta o agrupamento dos conceitos na família de pontos de vista construídos.

Figura 10 - Teste da FPV quanto à necessidade e suficiência.
Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Na Figura 10 percebe-se que todos os 113 conceitos foram agrupados em pontos de
vista, havendo uma maior concentração de Conceitos em “processos internos” da grande área
Gestão. Na entrevista com o decisor foi identificado que todos os pontos de vista eram
necessários e que nenhum outro ponto de vista deveria ser criado.
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4.2.1.3 Construção dos descritores

Na sequência do desenvolvimento do modelo de avaliação é realizado a construção dos
descritores, o qual está organizado em etapas, na seguinte ordem: (i) construção dos mapas
cognitivos e dos clusters; (ii) elaboração da árvore de valor com os pontos de vista elementares;
(iii) construção dos descritores, estabelecimento dos níveis de referência e elaboração do perfil de
desempenho (status quo).

4.2.1.3.1 Construção dos mapas cognitivos e clusters

Na primeira etapa para a construção dos descritores, foram construídos cinco mapas
cognitivos ou mapas de relações meios e fins para o contexto decisório da diretoria de
desenvolvimento de pessoal. A seguir o mapa cognitivo construído para o ponto de vista
fundamental “avaliação”, conforme Figura 11, os demais mapas podem ser visualizados no
apêndice B desta dissertação.
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Figura 11 - Mapa cognitivo para o ponto de vista “avaliação”.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Por meio da análise da Figura 11, observa-se que o ponto de vista fundamental
“avaliação” é respondido por três clusters: (i) automatização de processos; (ii) Processos com
materialidade; e, (iii) crescimento profissional. Pela análise do cluster – automatização de
processos, percebe-se que o decisor, busca automatizar os procedimentos operacionais e a coleta
de informações dos processos de avaliação, com fins de melhorar os fluxos, reduzir o tempo de
processamento e retrabalhos. No cluster – processos com materialidade, o decisor busca garantir
que os processos produzam informações com consistência, confiabilidade, objetividade, bem
como, proporcione a redução de retrabalhos e de reclamações. Por fim, na análise do terceiro
cluster, observa-se a preocupação do decisor com fins de proporcionar maior crescimento
profissional dos servidores mediante informações coletadas no processo de avaliação. Na
construção do modelo pela MCDA-C, até a presente etapa, deixa claro que esta metodologia
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supre uma lacuna identificada na literatura nacional e internacional, onde ficou evidente que em
nenhum estudo sobre a gestão de recurso humanos em instituições públicas de ensino, o processo
utilizado para identificar os objetivos está integralmente alicerçado nos valores do decisor
(ENSSLIN et al., 2013b).
Uma vez que a construção do modelo pela MCDA-C busca gerar conhecimento no
decisor sobre o contexto em análise, a metodologia permite inclusões, exclusões e alterações
durante o processo, desta forma, na etapa da construção dos mapas cognitivos houve alguns
Elementos Primários de Avaliação e Conceitos que foram suprimidos, da mesma forma que
outros Conceitos foram criados e incluídos no modelo, conforme é possível perceber na Figura
12, onde há os Conceitos de número 303, 304 e 305 foram incluídos no processo. E assim, nesta
etapa, a Metodologia MCDA-C cumpre novamente com sua vocação de desenvolver o
conhecimento no decisor sobre o ambiente em análise (ENSSLIN et al., 2010).

4.2.1.3.2 Árvore de valor com os pontos de vista elementares

Finalizada a etapa de construção dos mapas cognitivos e clusters, estes são
transformados e levados para a Estrutura Hierárquica de Valor, onde podem ser visualizados
como parte de cada Ponto de Vista Fundamental. Para demonstrar este processo, na Figura 12,
apresenta-se parte dos pontos de vista elementares da dimensão “avaliação”. A estrutura
hierárquica na integra é apresentada no apêndice F da presente dissertação.

Figura 12 - Árvore de valor para parte do ponto de vista fundamental “Avaliação”.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).
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A demonstração do ponto de vista fundamental “avaliação” visualizada na Figura 12,
destaca que esta possui, em níveis mais estratégicos os pontos de vista elementares (PVE) –
automatização de processos; processos com materialidade; e, crescimento profissional. Adiante, o
PVE – processos com materialidade é respondido por avaliar corretamente, eliminar erros e
comprovantes, já o PVE crescimento profissional, é respondido pelos relatórios úteis e por
melhoria na produtividade. Na sequência, nos níveis mais operacionais da estrutura hierárquica
de valor, aparecem os demais PVE, e assim, os níveis táticos, estratégicos e operacionais são
integrados de maneira organizada no modelo (ENSSLIN et al., 2013b).

4.2.1.3.3 Construção dos descritores, níveis de referência e status quo

Finalizada a Estrutura Hierárquica de Valor, na sequência realiza-se a construção dos
descritores. Primeiramente, o facilitador em conjunto com o decisor definiram para cada um dos
elementos inferiores da estrutura hierárquica de valor (níveis operacional), escalas ordinais que
possibilitem a mensuração. Neste processo, se define os níveis de referência para cada escala
(níveis de excelência, neutro e comprometedor). Na Figura 13, como exemplo, demonstra-se os
descritores construídos para parte do PVF “avaliação”, apresentando também os níveis de
referência determinados e o status quo.
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Figura 13 - Descritores, níveis de referência e status quo para o PVF “avaliação”.
Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Na Figura 13 apresentam-se oito descritores construídos e legitimados pelo decisor, para
o PVF – Avaliação, entretanto, para a construção integral do modelo de avaliação de desempenho
da Diretoria de desenvolvimento de pessoal foram construídos 76 descritores, sendo que o
descritor de número 43 foi suprimido durante o processo, e assim, o modelo foi finalizado com
75 descritores.
Finalizada a fase estruturação, contendo: os aspectos julgados pelo decisor como
necessários e suficientes; e, as escalas com valores ordinais, na sequência do processo, na fase de
avaliação, busca-se transformar estas escalas em valores cardinais, de forma a permitir mensurar
os níveis de impacto das alternativas, bem como, visualizar as diferenças de atratividade entre os
critérios.
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4.2.2 Fase de avaliação

A fase de avaliação do modelo é composta por quatro etapas: (i) análise de
independência; (ii) construção das funções de valor; (iii) determinação das taxas de substituição;
(iv) avaliação global.

4.2.2.1 Análise de independência

A análise de independência foi elaborada para todos os critérios construídos. Após a
finalização da análise de independência dos descritores, chegou-se a conclusão que todos os
critérios são preferencialmente independentes ordinalmente e cardinalmente.

4.2.2.2 Construção das funções de valores

Nesta etapa do processo de construção do modelo de avaliação, o processo deixa de
possuir características apenas qualitativas ao transformar as escalas ordinais, construídas na fase
de estruturação do modelo, em escalas cardinais. Para realizar este procedimento de
transformação, utiliza-se o apoio do software Macbeth, e por meio de um processo interativo com
o decisor, busca identificar, perante o julgamento do decisor, a diferença de atratividade entre os
níveis apresentados nas escalas dos descritores construídos. As funções de valor são construídas
ao estabelecer níveis de referência “neutro” e “bom”, onde o nível “neutro” é equivalente a 0
(zero) ponto e o nível “bom” equivale a 100 (cem) pontos. A seguir demonstra-se esta
transformação para o descritor “Instruções remuneradas”, onde realiza-se a transformação da
escala ordinal em cardinal, conforme Figura 14.
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Figura 14 - Ilustração da transformação da escala ordinal em cardinal – função de valor.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

O processo denominado de função de valor, onde realiza-se a transformação da escala
ordinal (figura no canto inferior esquerdo) para a escala cardinal (canto inferior direito) ocorre
conforme demonstrado na Figura 14. No centro superior da Figura, consta a tela do software
Macbeth, por meio do qual foi realizada a transformação da escala ordinal em cardinal mediante
o julgamento do decisor, e ao centro inferior apresenta-se o gráfico da função e valor para o
descritor “instruções remuneradas”. O procedimento acima demonstrado foi realizado para os 75
descritores anteriormente construídos, demonstrados no Apêndice C.
Com o objetivo de clarificar o procedimento realizado, os descritores com a escala
ordinal e com a escala cardinal construída apresenta-se na Figura 15, a qual demonstra parte do
modelo, referente ao PVF “Avaliação”.
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Figura 15 – Critérios de parte do modelo de avaliação com as escalas cardinais construídas.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Conforme observa-se na Figura 15, no lado esquerdo do descritor aparece à escala
ordinais e no lado direito a escala cardinal correspondente.

4.2.2.3 Taxas de substituição

Na criação das taxas de substituição se desenvolve conhecimento a respeito da
contribuição relativa de cada critério para o modelo como um todo e assim possibilita a avaliação
global de desempenho. Na Figura 16, ilustram-se o processo utilizado para se chegar as taxas de
substituição que foram elaboradas para todo o modelo de avaliação de desempenho
organizacional.
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Figura 16 - Ilustração da elaboração das taxas de substituição.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).
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Conforme demonstrado na Figura 16, para a construção das taxas de substituição, seguese os seguintes procedimentos: inicia-se criando alternativas potenciais com os respectiveis níveis
― “bom” e ― “neutro”; em seguida, por meio de uma matriz de Roberts (1979) ordenam-se os
critérios conforme a ordem de preferência do decisor, demonstrando sob sua percepção a
hierarquia de impacto para o contexto em avaliação; na sequência, finaliza-se inserindo os
critérios ordenados no software Macbeth e solicita-se ao decisor, mediante sua percepção, que
realize o julgamento par-a-par das alternativas potenciais. Após o julgamento do decisor o
software calcula as taxas de substituições para os critérios considerados. A demonstração da
criação de todas as taxas de substituição, são apresentadas no Apêndice D da dissertação.
Com o objetivo de demonstrar o procedimento realizado, na Figura 17 a seguir, serão
apresentadas as taxas de substituição construídas para cada critério, até os pontos de vista
fundamentais (PVF) e detalhamento para parte do PVF – “Avaliação”.

Figura 17 – Taxas de substituição para parte do PVF “Avaliação”.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).
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Ao analisar a Figura 17, percebe-se que a importância atribuída pelo decisor para cada
dimensão é variada, sendo que algumas possuem uma importância maior no processo de
avaliação do que outras, e em alguns casos as taxas de substituição são equivalentes, como no
caso de “relatórios úteis” que é respondido por “avaliação comparativa docente” com 50% e por
“avaliação comparativa técnicos” com 50%.

4.2.2.4 Avaliação global

A partir das funções de valor e da identificação das taxas de substituição, é possível
realizar a avaliação global de desempenho do modelo construído, identificando o status quo, ou
desempenho atual.
Para desenvolvimento da avaliação global de desempenho, inicialmente realiza-se a
soma dos PVFs, conforme a Equação 01:
= 0,05 ∗ PVF1 + 0,30 ∗ PVF2 + 0,20 ∗ PVF3 + 0,14 ∗ PVF4 + 0,31 ∗ PVF5
Equação 1 – Avaliação global de desempenho do Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal

Na Equação 01, as constantes são o resultado do produto das taxas na cadeia ascendente,
ou seja, o primeiro valor 0,05 corresponde a 0,09*0,55, o segundo valor 0,30 corresponde
0,55*0,55 e assim sucessivamente.
Assim, para cada PVF, tem-se um modelo na forma genérica, conforme Equação 02.

Equação 2 - Equação genérica para Avaliação Global de Desempenho.

Em que:
(a) : valor global da ação a do

, para k = 1,… m;

(a) : valor parcial da ação a no critério i, i = 1,...n, do

, para k = 1,… m;

a: nível de impacto da ação a;
: taxas de substituição do critério i, i = 1,... n, do
: número de critérios do

, para k = 1,… m;

, para k = 1,… m;
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m: número de PVFs do modelo.
Apresentada a equação para cálculo do valor global de desempenho é possível então,
apresentar o modelo com o resultado da avaliação nos PVF, conforme pode ser visualizado na
Figura 18:

Figura 18 – Avaliação global de desempenho da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal nos PVF.
Fonte: Dados da pesquisa (2015).

Ao analisar a Figura 18, percebe-se que todos os PVF estão com desempenho de
mercado, sendo o PVF2 (desenvolvimento) que apresenta o melhor desempenho, chegando mais
próximo do nível de excelência e os PVF (avaliação e processos internos) apesar de estarem em
nível de mercado, aproximam-se do nível comprometedor.
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Nas duas grandes dimensões acima (servidores e gestão), que respondem pelo
desempenho da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal, observa-se que ambas também
encontram-se em nível de mercado, havendo desempenho muito melhor para a dimensão
“servidores” que se aproxima do nível de excelência. Para a dimensão “Gestão”, observa-se que a
maioria dos indicadores que receberam avaliação próxima do nível comprometedor, representam
atividades estritamente operacionais, das quais a gestão busca eliminar erros, melhorando o
controle sobre a atividade executada, ou representam o excesso de trabalho operacional realizado
por servidores, demonstrando assim, a ausência de sistemas informatizados para auxílio nos
controles e na execução de tarefas da Diretoria.
Por fim o status quo obtido por meio da avaliação global de desempenho da Diretoria
de Desenvolvimento de Pessoal obteve 55 pontos, demonstrando segundo a metodologia MCDAC, que seu desempenho global é competitivo (mercado). Ao finalizar esta etapa, denota-se que o
modelo construído, ao permitir visualizar o impacto das ações sobre o desempenho global
(ENSSLIN, et al., 2010) supre a dificuldade de afirmar que determinado resultado se deve a uma
determinada prática adotada pela gestão de recursos humanos adotada (SILVA; BASQUES;
FACCO, 2006).

4.2.3 Fase de recomendações

Após o desenvolvimento da avaliação global de desempenho, onde é possível visualizar
o desempenho de cada indicador, realizou-se a fase de recomendações, onde o decisor elenca as
prioridades quando da identificação das taxas de substituição, buscando a melhoria,
principalmente dos objetivos que encontram-se no nível comprometedor e que possam gerar um
maior impacto na avaliação global de desempenho.
Por meio da análise da avaliação global de desempenho que demonstrou o status quo, foi
possível identificar 24 critérios/objetivos em nível comprometedor, os quais serviram de subsídio
para orientar o decisor na escolha dos objetivos que teriam prioridades para melhoria. Após
análise dos critérios, o decisor identificou que 11 dos 24 critérios poderiam depender de ações de
intervenientes e que 13 dos 24 critérios dependiam exclusivamente da gestão da Diretoria de
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Desenvolvimento de Pessoal, desta forma, o decisor elencou as ações que poderiam ser
desenvolvidas para melhorar o desempenho destes 13 critérios, conforme Quadro 11, de forma
que se as ações forem implementadas com sucesso, a Diretoria alavancaria seu desempenho
conforme demonstrado na Figura 19. As ações de melhorias propostas para alavancar o
desempenho do indicador 4 estão apresentadas no Quadro 12, e as demais, no Apêndice E.
Indicadores que sofreram recomendações

4 Participação trabalhos esporádicos
21 Excelência no atendimento
22 Legislação no ensino superior
29 Atividade em Comissões
31 Objetividade da avaliação
32 Pelas chefias
35 Avaliação comparativa Docente
40 Capacitação de chefias
50 Parecer (RT)
51 Relatórios e planilhas (RT)
73 Concessão progressão por mérito de
técnicos
75 Concessão por mérito dos docentes
76 Redução da hierarquia

Satus quo
Ordinal
2
8
5
11
0
5
0
20
11
13

Cardinal
-100
-53
0
-24
-100
-60
-67
-50
-100
-100

10
30
50

-50
-50
-60

Projeção de
aperfeiçoamento
Ordinal Cardinal
13
33,33
5
50,00
3
100,00
5
100
50
57
90
157
50
50
65
25
2
58
2
58
5
5
75

46
46
80

Quadro 11 - Proposta de recomendações.
Dados da pesquisa (2015).

PVE: 4 - Participação
trabalhos esporádicos

Indicador: % de servidores que participaram em trabalhos
esporádicos remunerados (por exemplo: consultoria, assessoria e
perícia) com carga horária superior a 15 horas nos últimos dois
anos.
Melhorar os controles sobre os registros de atividades esporádicas já realizadas.
Ações
Disponibilizar plataforma de dados online sobre a formação e qualificação dos
propostas:
servidores.
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Semestralmente
De: N1 (Pontuação -100)
Para: N2 (Pontuação 33,33)
Impacto no descritor:
Quadro 12 - Ações de Melhoria para Descritores com Desempenho Comprometedor
Dados da Pesquisa (2015)
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Figura 19 - Recomendações de melhoria.
Dados da pesquisa (2015).

Da análise da Figura 19, observa-se que ao simular a melhoria de 13 dos 75 critérios do
modelo, conforme Quadro 11, todos os PVF do modelo apresentariam melhorias, sendo a mais
significativa para o PVF “Avaliação” que passaria de 14 para 68 pontos, seguido do PVF
“Processo internos” que sairia de 13 pontos para 43 pontos. Foi possível identificar também, que
a dimensão “Servidores” passaria ao nível de excelência com 108 pontos e a dimensão “Gestão”
obteria uma melhora significativa, passando de 18 para 43 pontos. Por fim, o desempenho Global
da Diretoria alavancaria de 55 para 79 pontos. Por fim, apesar das organizações possuírem
dificuldade em definir indicadores organizacionais de gestão de recursos humanos que possam
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ser comparáveis antes e depois de intervenções (SILVA; BASQUES; FACCO, 2006), observa-se
que a avaliação de desempenho organizacional por meio da MCDA-C permite promover ações de
aperfeiçoamento que sejam comparáveis (VALMORBIDA et al., 2015).

4.3

COTEJAMENTO

DO

MODELO

CONSTRUÍDO

PARA

A

DIRETORIA

DE

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL COM A LITERATURA

A presente seção do trabalho tem por objetivo realizar o cotejamento entre os
indicadores encontrado na literatura internacional e nacional, com os indicadores construídos no
modelo de avaliação de desempenho organizacional por meio da MCDA-C. No Quadro 11,
demonstra-se na primeira coluna os indicadores encontrados na literatura, na segunda e terceira
coluna pelo percentual de vezes que o indicador apareceu na literatura internacional e nacional
respectivamente, na quarta e última coluna, apresenta-se os conceitos que foram construídos por
meio da MCDA-C.
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LIT.
INTER.

LIT.
NAC.

Atração retenção e motivação

5%

30%

Avaliação de desempenho
Clareza organizacional
Comportamento de cidadania
Comprometimento dos
funcionários
Comprometimento organizacional
Comunicação
Confiança na gestão
Desempenho individual

32%
0%
5%

40%
20%
0%

11%
16%
16%
5%
5%

0%
10%
10%
0%
10%

Desempenho organizacional
Empowerment

26%
11%

10%
40%

Enriquecimento do trabalho
Equidade
Estratégias de negócios
Identidade
Imagem
Integração estratégica
Mobilidade
Mobilização de recursos
Mudança e desenvolvimento
organizacional
Necessidade formação
Normas e valores
Pagamento por desempenho

42%
21%
5%
0%
0%
5%
5%
5%

70%
10%
0%
10%
10%
10%
0%
0%

5%
5%
0%
26%

50%
0%
20%
30%

Participação na tomada de decisão
Planejamento
Plano de carreira
Políticas de gestão recursos
humanos

58%
5%
58%

0%
0%
50%

11%

0%

Procedimentos internos
Recompensa
Recrutamento e seleção
Relacionamento interpessoal
Relações trabalhistas
Resolução de conflitos
Respeito ao indivíduo
Satisfação
Segurança de emprego

0%
26%
37%
11%
0%
0%
0%
16%
16%

20%
40%
30%
40%
20%
10%
10%
0%
10%

INDICADOR NOS ARTIGOS

INDICADORES DESENVOLVIDOS NO MODELO
3 - Aproveitar servidores capacitados; 4- Participação em
trabalhos esporádicos
35, 36 - Relatórios úteis; 37, 38 - Melhoria na
produtividade.
41 - Sistema de trabalho
19 - Acessibilidade; 21 - Excelência no atendimento.

68 - Comunicação
31, 32 - Avaliar corretamente;
44, 45, 46, 47, 48 - Atividades fins; 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 - Automatização.
76 - Redução da hierarquia
7 - Mapeamento dos cargos; 8 - Competências dos
servidores; 10 - Com a formação.

42 - Missão Institucional

39, 40 - Melhoria de Gestão; 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70 Eliminar erros; 71, 72, 73, 74, 75 - Melhoria de fluxos
11, 12, 13 - Formação Stricto Sensu.
18 - Ética (Capacitação)
2 - Atividade tática e estratégica; 5 - aproveitar
experiências profissionais.

26, 27, 28, 29, 30 - Automatização de processos; 33 Eliminar erros; 34 – Comprovantes.
1 - Instruções remuneradas;
9 - Perfil das vagas

6- Expectativas Profissionais

14, 15 - Apoio para capacitações; 16 - Capacitações
(específicas); 20 - Direito e Legislação; 22 - Legislação no
Ensino Superior; 23 - Mapeamento de processos; 24 Treinamento e desenvolvimento
58%
90%
Material didático; 25 - Instrutores qualificados.
Quadro 13 - Cotejamento entre os indicadores da literatura com os indicadores construídos.
Fonte: Dados da Pesquisa 2015.
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Conforme demonstrado no Quadro 11, observa-se que foi realizada correlação por
semelhança entre os indicadores construídos no modelo e os indicadores encontrados na literatura
nacional e internacional. Dentre os indicadores mais presentes nos modelos da literatura nacional
e internacional, como “Treinamento e Desenvolvimento; Recrutamento e Seleção; Recompensa;
Mudança e Desenvolvimento Organizacional; Enriquecimento do Trabalho; Atração, Retenção e
Motivação; Empowerment;e Avaliação de Desempenho” observa-se que também há indicadores
semelhantes construídos no modelo, para análise de desempenho da Diretoria.
Por meio do Quadro 11, ainda é possível perceber que indicadores como “Plano de
Carreira e Pagamento por Desempenho” encontrados na literatura em mais de 50% e 25% dos
trabalhos respectivamente, não foram utilizados no modelo construído, o que demonstra a
singularidade do modelo, o qual leva em consideração a percepção e visão do decisor sobre o
contexto em análise. Observa-se que para a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal auxilia no
desenvolvimento dos servidores na carreira, entretanto não tem gestão sobre o plano de carreira
bem como sobre o formato de pagamento, os quais são definidos por legislação superior, desta
forma, no modelo construído há 8 indicadores correlacionados a “Treinamento e
Desenvolvimento”, e não há nenhum indicador para “Plano de Carreira e Pagamento por
Desempenho”.
Cabe salientar que a pesquisa sobre os indicadores da literatura nacional e internacional
foi realizada antes da construção do modelo de avaliação de desempenho organizacional, de
forma que o conhecimento construído no pesquisador sobre os indicadores encontrados na
literatura auxiliaram o autor enquanto facilitador, possibilitando compartilhar este conhecimento
com o decisor para a construção do modelo de avaliação de desempenho da Diretoria de
Desenvolvimento de Pessoal.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal não possuía um
instrumento/ferramenta com fins a auxiliar na gestão das suas atividades, este estudo buscou
responder se as ações adotadas pelo gestor são adequadas, ruins, ou se necessitam de
aperfeiçoamento e também, identificar a qual prática de gestão adotada pelo decisor, se deve os
resultados alcançados pela Diretoria.
Buscando responder a pergunta da pesquisa, foi traçado como objetivo geral deste
trabalho, a construção e desenvolvimento de um modelo de avaliação de desempenho
organizacional para apoiar a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal da Universidade Federal
da Fronteira Sul por meio da metodologia multicritério de apoio à decisão – construtivista
(MCDA-C). Para conseguir realizar o objetivo geral do trabalho, foram definidos quatro
objetivos específicos.
O primeiro objetivo específico buscou realizar a análise crítica (Sistêmica) de um
conjunto de artigos científicos relevantes – nacionais e internacionais – que versão sobre o tema.
Esta etapa foi realizada por meio de um instrumento denominado Knowledge Development
Process – Constructivist (PROKNOW-C), o qual permitiu realizar a seleção de 10 artigos da
literatura nacional e 19 artigos da literatura internacional, com reconhecimento científico
confirmado pelo processo, que juntos compuseram o Portfólio Bibliográfico (PB) sobre o tema
em estudo, dos quais realizou-se a análise sistêmica.
A análise sistêmica do Portfólio Bibliográfico buscando evidenciar, perante a afiliação
teórica adotada, os destaques e as lacunas de conhecimento encontradas na amostra
(VALMORBIDA et al., 2011; BORTOLUZZI et al., 2011; BORTOLUZZI, 2013), foi realizado
por meio de seis lentes associadas esta afiliação teórica, possibilitando identificar lacunas na
literatura, tais como: (i) poucos trabalhos consideram o decisor para a coleta de dados para a
construção do modelo; (ii) nenhum trabalho identifica o decisor no trabalho e o tem em conta
para a construção integral do modelo; (iii) menos de 4% dos trabalhos reconhecem que o modelo
é válido somente para contexto em análise; (iv) apenas 2 artigos na literatura nacional
reconhecem os limites de conhecimento do decisor em relação ao contexto, e que em nenhum
artigo, o processo utilizado para identificar os objetivos, está integralmente alicerçado nos valores
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do decisor; (v) a totalidade dos artigos não atendem a teoria da mensuração; (vi) apenas 3 dos 29
artigos realizam a integração dos critérios para obter uma avaliação global do desempenho; (vii)
apenas 10% dos trabalhos permitem diagnosticar a situação atual (conhecer os pontos fortes e
fracos); e, (viii) nenhum trabalho apresenta ações de aperfeiçoamento. Desta forma, conclui-se
que o primeiro objetivo específico foi plenamente atendido, ao selecionar um conjunto de artigos
com reconhecimento científico confirmado pelo processo, possibilitando por meio da análise
sistêmica gerar conhecimento no pesquisador e identificar lacunas na literatura sobre a avaliação
de desempenho organizacional com foco no desenvolvimento de pessoal em instituições públicas,
as quais, na sequência, foram preenchidas com o modelo desenvolvido.
O segundo objetivo específico buscou identificar os objetivos estratégicos, táticos e
operacionais e organizá-los em uma estrutura hierárquica de valor, segundo a percepção do
decisor da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal da UFFS. Esta etapa foi desenvolvida por
meio da interação direta entre o autor da pesquisa e o decisor da diretoria, onde foi desenvolvido
um modelo de avaliação de desempenho organizacional específico para o contexto em análise,
por meio da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão Construtivista, uma vez que esta
metodologia entende que o ambiente em análise é ímpar, que as preferências do decisor devem
ser incorporadas à construção integral do modelo, bem como, busca-se gerar conhecimento no
decisor.
Utilizando-se a MCDA-C, foi possível descrever os objetivos, metas, aspectos
desejáveis, indesejáveis, os problemas e as preocupações do decisor em relação ao contexto em
análise, e assim, foi possível identificar 37 Elementos Primários de Avaliação (EPAS), que
possibilitaram a construção de 113 conceitos orientados ação, os quais foram agrupados em áreas
de preocupação semelhantes, dando surgimento a 5 Pontos de Vista Fundamentais (PVFs). Para
cada PVF realizou-se a construção de mapas cognitivos ou mapas de relações meios e fins, os
quais foram transformados e levados para a Estrutura Hierárquica de Valor, concluindo-se o
segundo objetivo específico, sendo demonstrados para cada Ponto de Vista Fundamental os
objetivos estratégicos, táticos e operacionais, de forma organizada em uma estrutura hierárquica
de valor segundo a percepção do decisor da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal da UFFS,
possibilitando assim, o prosseguimento do trabalho com a realização do terceiro objetivo
específico, a construção de indicadores por meio de escalas ordinais e cardinais para os objetivos
identificados.
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O desenvolvimento do terceiro objetivo específico possibilitou a construção de 75
descritores, sendo definido para cada descritor, níveis de referência (nível de excelência, neutro e
comprometedor), contendo os aspectos julgados pelo decisor como necessários e suficientes e as
escalas com valores ordinais. Na sequência do processo foi realizada a transformação destas
escalas ordinais em valores cardinais, de forma que permitiram mensurar os níveis de impacto
das alternativas e a visualização das diferenças de atratividade entre os critérios, possibilitando
realizar a avaliação global de desempenho e identificação dos critérios/objetivos que mais
impactam no desempenho da gestão, e assim conclui-se o terceiro objetivo específico.
O quarto objetivo específico deste trabalho, buscou identificar o status quo e propor
ações de aperfeiçoamento para os indicadores identificados como comprometedores. Este
objetivo foi possível realizar a partir da avaliação global de desempenho do modelo, o qual
demonstrou o status quo da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal a qual obteve 55 pontos,
apresentando desempenho dentro do nível de mercado. Finalizada a avaliação global, realizou-se
a última etapa do quarto objetivo específico, a fase de recomendações, de modo que o decisor
elencou 13 ações que poderiam ser desenvolvidas para melhorar o desempenho destes 13
critérios, de forma que se as ações forem implementadas com sucesso, a Diretoria alavancaria seu
desempenho de 55 para 79 pontos.
Alcançado o objetivo geral do trabalho e respondendo a pergunta da pesquisa, uma vez
que gerou conhecimento no decisor a respeito do contexto sob sua responsabilidade,
possibilitando identificar os fatores que encontram-se em nível comprometedor, nível
competitivo e em nível de excelência, bem como identificou os fatores que proporcionam o maior
impacto sob o desempenho da Diretoria, o estudo supre a falta de compreensão da finalidade da
área pelos gestores (SILVA; BASQUES; FACCO, 2006), e assim, conclui-se que o modelo
construído auxilia o decisor da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal, servindo de apoio para
orientar suas ações.
Finalizada a construção do modelo de avaliação de desempenho organizacional pela
MCDA-C, conclui-se que a proposta desenvolvida, preenche as lacunas encontradas na literatura,
uma vez que o modelo: (i) levou em consideração o decisor e seus valores, na coleta de dados e
para a construção integral do modelo (ENSSLIN et al., 2013b); (ii) reconhece que o ambiente em
análise é ímpar e que o modelo é válido somente para este contexto (LACERDA; ENSSLIN;
ENSSLIN, 2012); (iii) reconhece os limites de conhecimento do decisor (ROSA et al., 2012); (iv)
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atende a teoria da mensuração garantindo a validade do processo de avaliação de desempenho
organizacional (VALMORBIDA et al., 2014); (v) permitiu obter a avaliação global de
desempenho (ROSA et al., 2012); (vi) possibilita visualizar o impacto das ações sobre o
desempenho global (ENSSLIN, et al., 2010) suprindo a dificuldade de afirmar que determinado
resultado se deve a uma determinada prática adotada pela gestão de recursos humanos (SILVA;
BASQUES; FACCO, 2006); e, (vii) supre a dificuldade das organizações em definir indicadores
organizacionais de gestão de recursos humanos que possam ser comparáveis antes e depois de
intervenções (SILVA; BASQUES; FACCO, 2006), ao promover ações de aperfeiçoamento que
sejam comparáveis (VALMORBIDA et al., 2015).
Segundo a percepção do decisor (Diretor de Desenvolvimento de Pessoal), com a
finalização da construção do modelo de avaliação de desempenho, o trabalho apresenta “Uma
discussão histórica que relativiza teoria acadêmica com a prática laboral, assumindo neste estudo
um ponto de confluência pela metodologia aplicada, que operou sob a dinâmica cooperativa, por
mais de um momento, entre pesquisador e entrevistado com a prospecção de percepções e sua
transcrição para um modelo. Assim o estudo após suas elucubrações trouxe objetivamente um
olhar que contribuirá para o aperfeiçoamento de atividades desenvolvidas pela DDP”.
O estudo apresenta as seguintes limitações: (i) a revisão da literatura sobre avaliação de
desempenho organizacional com foco em gestão de recursos humanos foi realizada em um
fragmento da literatura, considerando unicamente artigos publicados em periódicos, ou seja, não
considerou-se livros, artigos publicados em anais de congressos, teses e demais fontes
bibliográficas; e (ii) em virtude da limitação do tempo da pesquisa, as ações de aperfeiçoamento
propostas pelo modelo não foram implementadas.
A partir das limitações apresentadas é possível sugerir para futuras pesquisas: (i) utilizar
outras fontes bibliográficas para revisão da literatura; (ii) o desenvolvimento de um modelo de
avaliação de desempenho organizacional por meio da MCDA-C para o setor responsável pelo
desenvolvimento de pessoal de outras Instituições Federais de Ensino, e realizar um comparativo
e análise sobre os indicadores construídos em ambos os trabalhos; (iii) promover o
desenvolvimento de avaliação de desempenho organizacional através da metodologia MCDA-C,
para os demais departamentos da Universidade Federal da Fronteira Sul, e para a gestão geral da
Universidade, de forma a conhecer o status quo de cada departamento e da Universidade como
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um todo, possibilitando gerar ações de aperfeiçoamento com fins de promover melhorias na
gestão da instituição.
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APÊNDICE
Apêndice A – Elementos Primários de Avaliação (EPAs) e Conceitos iniciais do modelo
para a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal

E1

Capacitação dos
servidores

Promover as capacitações de iniciação ao serviço
público para novos servidores ... Haver retrabalho
C02 para procedimentos básicos.
Garantir o provimento de capacitações específicos
para equipamentos específicos ... Haver servidores
despreparados para utilizar equipamentos da
C08 instituição
Fomentar as capacitações institucionais ... haver
C09 má gestão dos recursos públicos
Garantir o aporte de diárias, passagens e despesas
de inscrição para capacitação ... Haver
capacitações canceladas por ausência de recursos
C71 financeiros Diretoria.
Melhorar os materiais didáticos para capacitação ...
C88 haver capacitações mal avaliadas.

E2

Participação dos
servidores nas
capacitações

Ampliar a participação de servidores nas
capacitações sobre Ética no serviço público ...
Haver servidores atuando de forma não condizente
C03 com a moralidade pública.
Ampliar a participação de servidores nas
capacitações sobre Acessibilidade ... Haver
reclamações por descumprimento da legislação
C04 sobre acessibilidade.
Ampliar a participação de servidores nas
capacitações sobre Direito – Legislação ... Haver
aplicação de penalidade por improbidade
C05 administrativa.
Ampliar
a
participação
de
TécnicoAdministrativos nas capacitações sobre Excelência
no atendimento ... Haver reclamações sobre o
C06 atendimento ao público.
Ampliar a participação de docentes nas
capacitações sobre Políticas e Legislação
educacional ... Haver cursos que não condizem
C07 com as políticas educacionais.

135

Promover a capacitação de chefias ... Haver
C87 chefias despreparadas para o exercício da função.

E3

Acesso a
informações para
processos de
avaliação.

Automatizar o acesso a informações relativas a
atividades de ensino dos docentes ... Haver demora
C11 no andamento dos processos de avaliação.
Automatizar o acesso a informações relativas a
atividades de pesquisa dos docentes ... Haver
prejuízos ao docente pela ausência de informações
C12 nos processos de avaliação.
Automatizar acesso a informações relativas a
atividades de extensão dos docentes ... Haver
C13 processos parados aguardando informações.
Automatizar o acesso a informações relativas a
atividades de gestão dos docentes ... Trabalhar sem
ter as informações necessárias,
ocasionando
C14 retrabalhos.
Automatizar o acesso a informações relativas a
atividades
realizadas
pelos
Técnicoadministrativos ... Haver demora no andamento
C15 dos processos de avaliação.
Reduzir avaliações com erros de preenchimento de
informações
...
Haver
retrabalho
por
C84 inconsistências nas informações.

E4

Melhoria do ensino,
pesquisa e extensão

Ampliar capacitações de formação pedagógica de
docentes ... Haver docentes sem formação
C16 pedagógica para suas atividades de ensino.
Fomentar o desenvolvimento institucional ... Haver
C17 a precarização do ensino, pesquisa e extensão.
Ampliar as condições para formação em nível
Stricto Sensu de docente ... Haver docentes com
mais de 5 anos na instituição que não possam
contribuir para a criação de novos cursos Stricto
C100 Sensu na UFFS

E5

Atender aos anseios
da sociedade

Promover a criação de novos projetos de extensão
... Haver uma universidade pública "distante" da
C18 comunidade
Promover a divulgação das necessidades sociais
identificadas no SEPE - Seminário de Ensino,
Pesquisa e Extensão ... Haver poucos projetos de
C19 extensão alinhados as políticas sociais.
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Garantir treinamentos para fomento de projetos
culturais... Haver poucos projetos de cultura em
C20 andamento na instituição.
Ampliar a divulgação das capacidades técnicas dos
servidores para Assessorias, Consultorias e
Perícias ... Haver subaproveitamento da
C21 capacidade técnica, científica da instituição.
Ampliar a participação de servidores da
Universidade ministrando cursos de extensão ...
Haver subaproveitamento dos servidores da
C22 Universidade.
Promover o desenvolvimento das pesquisas
institucionais ... Haver servidores com doutorado
C23 subaproveitados
Garantir treinamentos para fomento de projetos de
pesquisa ... Haver poucos projetos de pesquisa em
C24 andamento na instituição.
Garantir treinamentos para fomento dos grupos de
pesquisa ... Haver pouca produção científica na
C25 instituição.

SUPRIMIDO

Ampliar o nº de docentes participantes em grupos
de pesquisa ... Haver servidores com potencial
C26 subaproveitados na instituição.

SUPRIMIDO

Ampliar o nº de artigos científicos publicados em
periódicos ... Haver dificuldade em abrir cursos
C27 stricto sensu.
Garantir treinamentos para fomento de registro de
patentes ... Subaproveitar o conhecimento
C28 científico produzido na instituição.

E6

Esvaziamento de
professores efetivos
em exercício

Haver a formação (stricto sensu) de professores
mediante liberação dos docentes em tempo parcial
... haver muitos professores substitutos sem
C30 Dedicação Exclusiva a UFFS

E7

Participação dos
Técnicos em
atividades
acadêmicas

Ampliar a possibilidade de participação dos
servidores técnico-administrativos nas atividades
de pesquisa ... Limitar a participação de técnicoC31 administrativos em editais de pesquisa.
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E8

SUPRIMIDO

Ampliar a participação dos servidores técnicoadministrativos nas atividades de extensão ...
Limitar que técnico-administrativos submetam ou
C32 participem de projetos de extensão.

Fluxos e
procedimentos
internos

Automatizar os procedimentos de juntada de
documentos nos processos de progressão ... Haver
C34 servidores exaustos com atividades repetitivas.
Automatizar os procedimentos de juntada de
documentos nos processos de Retribuição por
Titulação ... Haver grande parte do trabalho
necessário para fazer os processos de Retribuição
C39 por Titulação em atividade operacionais.
Melhorar os procedimentos de juntada de
documentos nos processos de Incentivo a
Qualificação ... Haver reclamações de servidores
C54 com a demora na concessão.
Melhorar os fluxos e controles de processos ...
Evitar a necessidade de pagar processos de
C107 Exercícios Anteriores
Reduzir o número de processos de incentivo a
qualificação (IQ) feitos fora do prazo ... Ter que
C108 pagar retroativos pelo atraso nos processos.
Reduzir o número de processos de Progressão por
Capacitação feitos fora do prazo correto ... Ter que
C109 pagar retroativos pelo atraso nos processos.
Reduzir o número de processos de Progressão por
Mérito de Técnico-administrativos feitos fora do
prazo correto ... Ter que pagar retroativos pelo
C110 atraso nos processos.
Reduzir o número de processos de Retribuição por
Titulação feitos fora do prazo correto ... Ter que
C111 pagar retroativos pelo atraso nos processos.
Reduzir o número de processos de Progressão por
Mérito dos Docentes feitos fora do prazo correto ...
Ter que pagar retroativos pelo atraso nos
C10 processos.

E9

Exoneração para
cursar Stricto Sensu.

Ampliar afastamento integral de técnicoadministrativos para cursar Stricto Sensu - Haver
Técnicos desistindo do cargo efetivo para cursar
C57 pós-graduação Stricto Sensu.
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Legalidade dos
E10 trabalhos.

Desenvolver o trabalho do departamento dentro da
legalidade ... Haver mudanças em pareceres
C59 emitidos.

Promover os
propósitos
E11 institucionais

Alinhar as ações institucionais aos propósitos
institucionais ... Precarizar as atividades fins da
C60 instituição.
Conscientizar os servidores da missão institucional
... Haver priorização de projetos que se distanciem
C29 da missão institucional.

Decisões
tecnicamente
E12 fundamentadas

Aporte financeiro
E13 para capacitações.
Relatórios e
processos
E14 informatizados

Ampliar as decisões por meio de análise técnica
fundamentada ... Possuir decisões políticas que
C61 comprometam a credibilidade das ações.
Buscar maior aporte financeiro e apoio
institucional para capacitações ... Haver programas
de capacitação necessários para execução de
C62 tarefas não executados.
Promover o sistema informatizado de processos ...
C63 haver descumprimento de prazos obrigatórios.
Automatizar as atividades para processos de
progressão ... Haver demora na concessão de
C33 progressões, erros e retrabalhos.
Automatizar os procedimentos de conferência de
dados nos processos de progressão ... Haver erros
C35 na concessão.
Automatizar os procedimentos para emissão de
parecer dos processos de progressão ... Haver
C36 retrabalhos.
Automatizar os procedimentos para emissão de
relatórios e busca de informações para os
processos de progressão ... Ter a jornada de
servidores ocupadas basicamente com atividades
C37 operacionais.
Automatizar processos internos para processos de
Retribuição por Titulação ... Haver demora na
concessão de Retribuição por Titulação,
C38 retrabalhos e a falta de informações.
Automatizar os procedimentos para emissão de
parecer dos processos de Retribuição por Titulação
C40 ... Haver erros e demora na emissão dos pareceres.
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Automatizar os procedimentos para emissão de
relatórios e busca de informações para os
processos de Retribuição por Titulação ... Haver
erros e demora na concessão da nova Retribuição
C41 por Titulação.
Automatizar as atividades relacionadas às
capacitações ... haver redução no rol de
capacitações por limitação na operacionalização
C42 das mesmas.
Automatizar os procedimentos de inscrição e
montagem de turmas de capacitação ... Ter a
jornada de servidores ocupadas estritamente com
C43 atividades operacionais.
Automatizar os procedimentos para pagamento de
instrutores de capacitações ... Haver erro de
C44 pagamento e dificuldade de controle e auditoria.
Automatiza os procedimentos de lançamento e
conferência
de
(frequência/avaliações)
de
capacitações ... Haver demora na finalização das
C45 turmas e reclamações de instrutores.
Automatizar os procedimentos de registro e
emissão de certificados ... Demora e erro na
C46 emissão de certificados.

SUPRIMIDO

Promover os sistemas automatizados para coleta de
dados necessários aos processos de avaliação de
servidores ... Haver demora nos procedimentos,
retrabalhos e a falta de informações. ... Haver
demora nos procedimentos, retrabalhos e a falta de
C47 informações.
Garantir que os sistemas internos forneçam
relatórios de perfil e competência dos servidores ...
Haver subaproveitamento do conhecimento dos
C48 servidores.
Automatizar os procedimentos para processos de
Incentivo a Qualificação (IQ) ... Haver demora na
concessão de IQ, retrabalhos e a falta de
C53 informações.
Automatizar os procedimentos para emissão de
parecer dos processos de Incentivo a Qualificação
C55 ... Haver erros e retrabalhos.
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Automatizar os procedimentos para emissão de
relatórios e busca de informações para os
processos de Incentivo a Qualificação ... Ter a
jornada de servidores ocupadas basicamente com
C56 atividades operacionais.
Aproveitar o
E15 potencial das pessoas

Promover o potencial dos servidores ... Haver
subaproveitamento
dos
conhecimentos
C64 experiências e habilidades dos servidores
Ampliar a participação de servidores como
instrutores
de
capacitações
institucionais
remuneradas ... Dar prioridade para instrutores
C65 externos.
Aproveitar melhor as competências dos servidores
para atividades táticas e estratégicas ... Haver
designação política de servidores em cargos
C66 comissionados.
Haver servidores em funções alinhadas com sua
formação acadêmica … Haver solicitação de
C49 remoção em virtude das atribuições exercidas.
Aproveitar melhor os servidores capacitados ...
Contratar
empresas externas para ministrar
C50 treinamentos.
Aproveitar as experiências profissionais dos
servidores ... Haver indicação de servidores para
participar em Comissões sem análise das
C51 experiências profissionais.

Doenças psicológicas
E16 e organizacionais

Promover um trabalho mais gratificante ... Haver
C67 especialistas realizando atividades operacionais.
Reduzir o descompasso entre competências
pessoais e profissionais dos servidores com as
atribuições
do
cargo
...
Aproveitar
C68 inadequadamente os servidores.
Atender as expectativas profissionais ... Haver
vacância do cargo em virtude das atribuições
C52 exercidas
Melhorar as condições dos afastamentos parcial
para cursar Stricto Sensu de Técnicos - Haver
C58 Técnicos desistindo dos cursos Stricto Sensu .
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Apoio gestores para
E17 as capacitações

Sensibilizar os gestores da importância das
capacitações institucionais ... haver restrições à
C70 participação de servidores em capacitações.

SUPRIMIDO

Ampliar o apoio de gestores na liberação e
incentivo para as capacitações ... Haver restrições
C69 na participação por falta de liberação.

Motivação de
E18 servidores

Promover a motivação dos servidores ... deixar de
reter os melhores talentos e comprometer o alcance
C72 dos objetivos da instituição.

SUPRIMIDO

Promover ações com fins de motivar os servidores
C99 ... Haver servidores desmotivados com o trabalho
Garantir condições para os servidores cursarem
Stricto Sensu ... haver políticas de formação que
C96 não atendam as demandas institucionais.

Alocação de pessoas
conforme
E19 competências

Alocar as pessoas conforme suas competências …
Alocar técnicos nos postos de trabalho por ordem
C73 de chegada à instituição.

Mapeamento de
E20 cargos

Promover o mapeamento de cargos … Haver
C74 servidores em desvio de função

Ampliar a participação de servidores em trabalhos
esporádicos
remunerados
...
Haver
subaproveitamento da
capacidade
técnica,
C75 científica dos servidores.
Haver sistema de avaliação que avalie
corretamente as atividades, disciplina, assiduidade,
produtividade e capacidade de iniciativa dos
Sistema de avaliação
servidores ... Possuir avaliações que não apurem a
E22 de servidores corretas C76 realidade.
Adequação do perfil
para ingresso no
E21 cargo.

Visão de
pertencimento no
E23 processo avaliativo.

Agregar valor ao sistema de avaliação ... Haver
avaliações improdutivas que mascarem a situação
C78 real e as competências individuais.

Sistema de avaliação
E24 objetivo

Deixar o sistema de avaliação de Docentes mais
objetivo ... Haver reclamações sobre avaliação
C79 recebida.
Garantir que o sistema avaliativo produza
informações com materialidade ... Haver
C80 avaliações sem parâmetros comprováveis.

Informações geradas
pelo sistema
E25 avaliativo.

Garantir que o sistema avaliativo produza
informações de atividades para fins de melhorias ...
C81 Utilizar avaliações somente para progressões.
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Haver indicadores de avaliação docente com
possibilidade de comparação entre as últimas
avaliações ... Haver avaliações que não gerem
C82 histórico comparativo.
Haver relatórios de avaliação dos Técnicoadministrativos com métrica comparativa entre as
últimas avaliações ... Haver avaliações que não
C83 gerem histórico comparativo.
Avaliação como um
instrumento de
E26 aprendizagem

Garantir que a avaliação promova a aprendizagem
e crescimento profissional do servidor ... Haver
C85 servidores estagnados em processos operacionais.
Fomentar o sistema de avaliação como instrumento
que incentive a melhoria na produtividade ... Ter
avaliações que não promovam o aperfeiçoamento
C77 do servidor.

Apoio de chefias com
Promover a realização correta das avaliações pelas
processos de
chefias
...
Haver
servidores
avaliados
E27 avaliação
C86 inadequadamente pelas chefias.
Integração de
servidores processos
Promover a integração dos servidores com os
e políticas da
processos e as políticas institucionais ... Evitar o
E28 instituição
C89 uso indevido do potencial da instituição.

SUPRIMIDO

Fomentar as atividades de integração entre
servidores na ambientação ... Haver conflitos entre
C90 servidores.

Aproveitamento das
E29 Ambientações

Fomentar a apresentação do funcionamento da
instituição aos servidores... Haver servidores que
se sintam perdidos em relação a organogramas,
C91 fluxos e trâmites.

Responsabilidade
E30 com a gestão

Fomentar capacitações sobre boas práticas de
gestão ... Haver irregularidades apontadas por
C92 órgãos de auditoria

Capacitações por
Mapeamento de
E31 processos

Promover capacitações com base nos resultados
do mapeamento de processos ... Ter fluxos e
C93 procedimentos não padronizados.

Melhoria na
E32 Comunicação

Melhorar a forma de comunicação com os
servidores da instituição ... Receber diversos eC94 mails com dúvidas

Qualidade da
E33 Ambientação

Promover nos servidores à visão a missão
institucional. ... Haver servidores que não
C95 conheçam as políticas institucionais.
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E34 Retrabalho

Eliminar erros em processos ... Ter retrabalho,
C101 correções, reanálises de processos.
Promover a melhoria nos processos de Incentivo a
Qualificação ... Ter que corrigir processos e
C102 retificar as portarias.
Promover a melhoria nos processos de Progressão
por Capacitação ... Ter que corrigir processos e
C103 retificar as portarias.
Promover a melhoria nos Progressão por Mérito de
Técnico-administrativos ... Ter que corrigir
C104 processos e retificar as portarias.
Promover a melhoria nos processos de Retribuição
por Titulação ... Ter que corrigir processos e
C105 retificar as portarias.
Promover a melhoria nos processos de Progressão
por Mérito dos Docentes ... Ter que corrigir
C106 processos e retificar as portarias.

E35 Trabalho em equipe

Promover o conjunto, sobre o individual ... Haver
C112 isolamento e conflito entre servidores.

E36 Empowerment

Garantir que servidores tomem decisões ... Haver
C113 demora na tramitação de processos

E37 Melhorias na Gestão

Promover a melhoria da gestão administrativa
institucional ... Haver desperdício e/ou
C98 subaproveitamento dos recursos públicos.
Promover a melhoria dos processos internos da
Diretoria ... Haver retrabalhos e ilegalidade em
C97 processo.
Fomentar a qualidade do desenvolvimento
profissional dos servidores ... Ter servidores
C01 despreparados para o exercício da função.
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Apêndice B – Mapas cognitivos e clusters do modelo para a Diretoria de Desenvolvimento
de Pessoal
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Apêndice C – Funções de valor do modelo da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal
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Apêndice D – Taxas de substituição do modelo de avaliação de desempenho da Diretoria de
Desenvolvimento de Pessoal
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Apêndice E – Ações de melhoria para os descritores descritos no Quadro 11.

PVE: 4 - Participação
trabalhos esporádicos

Indicador: % de servidores que participaram em trabalhos
esporádicos remunerados (por exemplo: consultoria, assessoria e
perícia) com carga horária superior a 15 horas nos últimos dois
anos.
Aprimorar os fluxos internos para liberação de Docentes com Dedicação Exclusiva
Ações
Disponibilizar plataforma de dados online sobre a formação e qualificação dos
propostas:
servidores.
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Anualmente
De: N1 (Pontuação -100)
Para: N2 (Pontuação 33,33)
Impacto no descritor:

PVE: 21 Excelência no
Indicador: Nº de reclamações protocoladas na Ouvidoria na
atendimento
instituição em relação ao atendimento a público, no último ano.
Ampliar a oferta de capacitações sobre atendimento ao público.
Ações
propostas: Repassar aos instrutores, feedback das reclamações recebidas.
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Anuamente
De: N1 (Pontuação -53)
Para: N3 (Pontuação 50)
Impacto no descritor:

PVE: 22 Legislação no
Ensino Superior

Indicador: Nº de docentes que receberam alguma penalidade por
improbidade no exercício do cargo apurada por sindicância ou
Processo Administrativo Disciplinar - nos últimos dois anos
Ampliar a oferta de capacitações sobre a legislação que abrange a carreira do
Ações
Magistério Superior e o Regime Jurídico Único.
propostas:
Repassar aos instrutores, feedback das situações já ocorridas.
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Anuamente
De: N2 (Pontuação 0)
Para: N4 (Pontuação 100)
Impacto no descritor:

PVE: 29 Atividade em
Comissões

Indicador: % dos processos de avaliação (individual) que
permaneceram parados por mais de 10 dias aguardando
informações referentes a atividades em Comissões, no último ano.
Mudança nas orientações normativas internas sobre os processos e fluxos dos
Ações
processos.
propostas:
Adequação interna aos novos fluxos e divulgação ao público de interesse
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Anuamente
De: N1 (Pontuação -24)
Para: N4 (Pontuação 100)
Impacto no descritor:
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PVE: 31 Objetividade da Indicador: % de informações solicitadas no sistema de avaliação
avaliação.
dos docentes que possuem método objetivo de avaliação no sistema
atual.
Criar escalas de avaliação objetiva para os indicadores de avaliação docente.
Ações
propostas: Alterar as instruções normativas sobre o assunto
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Anualmente
De: N1 (Pontuação -100)
Para: N3 (Pontuação 57)
Impacto no descritor:

PVE: 32 Pelas chefias

Indicador: % de processos de avaliação de Técnicos em que todos
os itens foram avaliados, havendo justificativa para notas inferior a
3, numa escala de 1 a 5, no último ano.
Tornar obrigatório a inclusão de justificativa sobre nota inferior a 3.

Ações
propostas:
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Anualmente
De: N1 (Pontuação -60)
Impacto no descritor:

Para: N4 (Pontuação 157)

PVE: 35 Avaliação
comparativa Docente

Indicador: % de indicadores do processos de avaliação dos
docentes que apresentam possibilidade de análise comparativa com
anos anteriores, no sistema atual.
Criar escalas de avaliação comparáveis.
Ações
propostas: Solicitar o Desenvolvimento de sistema comparativo entre as avaliações.
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Anualmente
De: N1 (Pontuação -67)
Para: N3 (Pontuação 50)
Impacto no descritor:

PVE: 40 Capacitação de
Indicador: % dos atuais ocupantes de cargo de chefias que já
chefias
participaram de capacitação específica para cargo de gestão.
Desenvolver programa interno de capacitação de chefias
Ações
propostas: Ampliar a oferta de vagas para o curso.
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Anualmente
De: N1 (Pontuação - 50)
Para: N2 (Pontuação 25)
Impacto no descritor:

PVE: 50 Parecer (RT)

Indicador: Quantidade de informações (campos) a serem coletados
e digitados manualmente para fazer o parecer, por processo de
Retribuição por Titulação, no sistema atual
Detalhar todas as informações necessárias referentes ao parecer.
Ações
Solicitar a Diretoria de sistemas, a automatização do parecer e importação de dados
propostas:
do sistema.
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Anualmente
De: N1 (Pontuação -100)
Para: N2 (Pontuação 58)
Impacto no descritor:
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PVE: 51 Relatórios e
planilhas (RT)

Indicador: Quantidade de informações (campos) a serem coletados
e digitados manualmente para preencher planilhas e relatórios de
controle por processo de Retribuição por Titulação
Detalhar e desenhar todos os fluxos e informações necessárias referentes ao
processo de Retribuição por Titulação.
Ações
propostas: Solicitar a Diretoria de sistemas, a automatização das planilhas e relatórios
interligando com a planilha atual de dados.
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Anualmente
De: N1 (Pontuação -100)
Para: N2 (Pontuação 58)
Impacto no descritor:

PVE: 73 Concessão
Indicador: Número de processos de Progressão por Mérito de
Progressão por Mérito de Técnico-administrativos com mais de 2 meses de atraso em relação
Técnicos
a vigência de direito do servidor, nos últimos dois meses.
Mudança nas orientações normativas internas sobre os processos e fluxos dos
Ações
processos.
propostas:
Adequação interna aos novos fluxos e divulgação ao público de interesse
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Anualmente
De: N1 (Pontuação -50)
Para: N2 (Pontuação 46)
Impacto no descritor:

PVE: 75 Concessão
Indicador: Número de processos de Progressão por Mérito dos
Progressão por Mérito dos Docentes com mais de 2 meses de atraso em relação a vigência de
Docentes
direito do servidor, nos últimos 2 meses.
Mudança nas orientações normativas internas sobre os processos e fluxos dos
Ações
processos.
propostas:
Adequação interna aos novos fluxos e divulgação ao público de interesse
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Anualmente
De: N1 (Pontuação -50)
Para: N2 (Pontuação 46)
Impacto no descritor:

PVE: 76 Redução de
Indicador: % de processos da diretoria que possuem tramitação por
hierarquia
no máximo uma área hierárquica dentro da Diretoria
Verificar quais processos possuem fluxos com tramitação em mais de uma área
Ações
hierárquica.
propostas:
Analisar quais fluxos podem ser alterados, reduzindo os tramites internos.
Responsável: Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal.
Prazo de atendimento: Anualmente
De: N1 (Pontuação -60)
Para: N3 (Pontuação 80)
Impacto no descritor:

Apêndice F – Modelo de avaliação de desempenho da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoal completo.

224

